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1 Vergeef en je bent vrij
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ABONNEMENT!
Gun uzelf een abonnement! 

door het sturen van een e-mail of kaart met uw naam, adres en abonnement 2014 en gelijktijdige overmaking van:

• Voor Nederland: € 18 of meer

• Overige landen: € 25 of meer 

op IBAN: NL 10INGB 0008905507 / BIC: INGBNL2A

t.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: Abonnement 2014. 

Als u een abonnement neemt worden de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang nagezonden. 

Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.

 Geef een abonnement kado!
Een abonnement kado geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen van een e-mail of kaartje 

met uw naam en adres en naam en adres van degene voor wie het abonnement bestemd is. 

E-mail: abonnementen@vanharttothart.org  Adres: van hart tot hart. Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld.
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Jacob GlassVergeven is van het hart
‘Vergeven is een goede stap 
tot vreedzaam samenleven. 
Want wraak op wraak is een 
verhaal zonder (goed) einde.’

Ik hoef niets te doen
‘Als je “niets doen” beschouwt in 
relatie tot “iets doen”, blijf je een 
tweedeling in stand houden.’

De pestkop en de kampioen
‘Ook hier blijkt weer dat het probleem 
waarvan we dachten dat het buiten ons 
was, in ons denken aanwezig is.’

12

Wil Rijsterborgh
De herkenning van wat 
ik ben
‘Het begeleiden van een 
AH-groep legde niet alleen de    
      angst voor afwijzing bloot, 
      maar ook mijn zelfbeelden.’ 18

Emma Veenstra
Billy
‘Billy houdt van Alles en Iedereen. 
Dat begint al met het aanvaarden van 
mij als persona in al mijn staten.’

10Els Thissen 22Dianne Bosch

Alles is een les die 
God mij graag ziet 
leren
‘Het is mijn verlangen 
in vrede en met 
ongeschokt hart 
aanwezig en 
behulpzaam te zijn.’

...VAN DE REDACTIE

Kijkend naar de bijdragen 
in dit nummer was het de 
redactie duidelijk dat het 
overkoepelende thema 
vergeving is. En dat is 
precies wat Een Cursus in 
Wonderen ons aanreikt. 
Maar dat vergeven nog 
niet zo eenvoudig is, 
kennen we wellicht uit 
eigen ervaring. 

Vragen die ik hoor zijn: ‘Wat is dat, hoe doe je dat en hoe 
weet je of je echt vergeven hebt’. In de bijdragen wellicht 
een antwoord daarop. 
Mevrouw Hank Heijn, echtgenote van de vermoorde 
Gerrit Jan Heijn, zegt dat vergeving van het hart is en 
niet van het verstand. Dat het tijd neemt en bevrijding 
levert. Het voorbeeld van mevrouw Heijn maakt dat 
Hanna kon vergeven dat haar dochter werd misbruikt 
door haar stiefvader. Zij beschrijft vergeven als niet langer 
investeren in schuld. In Goede buren mogen hier blijven 
treedt het Israëlisch-Palestijns conflict naar voren. 
Een oplossing ligt wellicht in de houding van de oudere 
vrouwen die zeggen: ‘We zoeken niet naar schuldigen, 
wel naar een oplossing’. Ook Emina van der Sluijs en 
Dianne Bosch (lezersinterview) spreken over vergeven. 
De laatste zegt dat vergeven een proces is van telkens 
nieuwe keuzes maken. Emina spreekt in dat verband 
vooral over loslaten. In de rubriek Laat je verrassen verwijst 
Björn Stienstra naar de blog op de website. Daar vergeeft 
een ouderpaar de automobilist die met hoge snelheid hun 
zoontje doodreed. Kortom, woorden en beelden over 
vergeving. We hopen dat het bij u resoneert.
Verder antwoord op een vraag van een ECIW-groep. 
Daar vreest men dat als de bakker ‘Ik hoef niets te doen’ 
uit ECIW in praktijk brengt, we niet langer brood op 
de plank hebben. Wil Rijsterborgh schrijft over 10 jaar 
AH-groepen faciliteren en het persoonlijk proces dat 
daarmee samenging. Melle Pool ontdekt dat er volheid 
in het gewone zit. Dat de pestkop op het schoolplein het 
aflegt tegen die in zijn eigen hoofd, deelt Jacob Glass. 
Hans Feddema vertelt over meer leven vanuit het hart. 
Wie dat onvoorwaardelijk doet is Billy, de hoofdpersoon 
in de Column van Emma Veenstra. Hij leeft onvoorwaar-
delijke liefde en deelt dit met alles en iedereen. Alhoewel 
hij na een fikse beet, uit de buurt van die ene hond blijft. 
Meredith laat ons zien waar liefde voor een hond toe kan 
leiden. En uiteraard, door het blad verspreid, boek-
besprekingen.
We hopen dat u het blad met evenveel plezier leest als 
wij het gemaakt hebben.

Els Thissen

EN VERDER 
3 Van de redactie
6 Laat je verrassen - Björn Stienstra
7 Dank U, mevrouw Heijn! - Hanna
14 Meredith en haar hond
15 Meditatie & tekening Janny Buijs
21 Het gewone is goed genoeg - Melle Pool

BOEKEN, KAARTEN, FILM EN CD’S
11 Reis naar het NU - Leonard Jacobson
17 Kinderen in spagaat - Leoniek van der Maarel
19 Geheimen en onthullingen van de westerse 
 esoterie - Slavenburg & Van Schaik
25 Wees nu liefde - Ram Dass
25 Het geheim van de stilte - Leo Feijen
26 De taal van dieren - Margit Coates
26 Ook besproken op www.vanharttothart.org
27 Angst - Thich Nhat Hanh

HET HART
Activiteiten, AH-Groepen, enz

20

Hans Feddema
Meer vanuit het hart leven
‘Spiritualiteit helpt ons om in 
te zien dat we hier op aarde 
zijn om ons ware wezen te 
ervaren, kortom te ontwaken 
tot wie we 
werkelijk 
zijn.’

24
Emina van der Sluijs

We kunnen het verleden 
en de toekomst loslaten
‘Ik weet nu ook wat mijn 
weerstand tegen Een Cursus 
in Wonderen was. Ik blijk een 
Moeder God 
nodig te 
hebben!’
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Hank Heijn (1931), is weduwe van Gerrit Jan, 

die destijds ontvoerd is en vermoord. Zij heeft 

vier kinderen, 17 kleinkinderen en houdt van 

sporten, fi lmen en fotograferen. Verder is zij 

lid van het Comité van Aanbeveling van 

Stichting Restorative Justice1 en het Forum 

Levenslang, voor humane behandeling van 

levenslang gestraften.

                                       
Hank Heijn-Engel in samenwerking met Annemarie van Unnik

at ik vooral van mijn ouders meekreeg 
was sporten en organiseren. En nog sport 
ik anderhalf uur per dag en dat maakt, 
dat ik me met mijn 82 jaar fi t voel en 

krachtig. Onze kinderen sportten ook intensief en speel-
den veelal hoog in de competitie. Ronald Jan bijvoorbeeld 
heeft in het Nederlands hockeyelftal gezeten. Toen mijn 
vader in 1996 stierf, ontdekte ik de dagboeken van mijn 
moeder over de Jappenkampen. Tijdens het lezen moest 
ik verschrikkelijk huilen, echt dagen lang. En het was voor 
het eerst, dat ik weer aan Indië dacht. Toen heb ik mezelf 
tot de orde geroepen en ben gaan schrijven over mijn 
leven. En daarna kon ik er eindelijk over praten.

in eigen of andermans poep. Daar zag ik wel de humor van 
in en humor was mijn redding. In het laatste kamp kapte 
en sjouwde ik bomen. En na de oorlog ben ik nog bijna 
ontvoerd in Medan, dat was heel angstig. Het lijken wel 
herinneringen aan een vorig leven.
 

Een fantastische tijd
Mijn vader overleefde Birma en op mijn 15de vertrok-
ken we naar Nederland op het grote schip de Tjisidané. 
Waterrat als ik ben, genoot ik ervan om op zee te varen. 
En ik had nog het een en ander te leren, want toen ik 
daar van een oudere jongen een zoen kreeg, dacht ik: nu 
krijg ik een kind. Ik wilde nooit meer terug naar Indië 
en was blij dat Nederland geen grote aardbevingen kent. 
Want dat was het ergste dat ik meegemaakt had in de 
kamptijd, toen naast ons een heel stuk grond wegzakte 
in een peilloze diepte. Hier aangekomen nam ik me 
voor vooral plezier te hebben - en dat lukte. Ik was een 
rebel en werd regelmatig bijna van het Zaanlands lyceum 
gestuurd. Dit, omdat na in de kampen altijd te hebben 
moeten buigen voor de Jappen, ik er moeite mee had te 
moeten doen wat een leraar zei. Ondanks mijn achter-
stand van vier jaar had ik er een fantastische tijd. Gerrit 
Jan leerde ik kennen op een roeifeest, waar ik wild aan 
het dansen was. Hij vroeg me ten dans en terwijl we dat 
deden, ontstond er een niet te geloven rust in mij. En ik 
wist: Hij is het! Weer later besefte ik hem al te kennen uit 
een vorig leven. We trouwden toen we 25 waren, kregen 
vier kinderen en kenden onvoorwaardelijke liefde. Er 
is mij vaak verteld, dat wij een uitzonderlijk huwelijk 
hadden. Ik deed altijd alles voor hem en de kinderen; 
verzorgde hen goed. Hij waardeerde dat, evenals mijn vro-
lijkheid en de leuke dingen die ik beleefde en waarover 
ik vertelde. Wat werd er aan tafel ook altijd veel gelachen 
om de geestigheid van de mannen in ons gezin. Gerrit 
Jan was een echte workaholic en we droomden ervan na 
zijn pensionering in een niet te grote motorzeilboot te 
gaan varen, door Frankrijk bijvoorbeeld. Hij zou dan ook 
weer pianoles nemen, want hij was een goede jazzpianist. 
We waren 31 jaar getrouwd toen Gerrit Jan werd 
ontvoerd. En inmiddels is dat alweer 26 jaar geleden.

De ontvoering
Toen ik na drie dagen fi etsen met vriendinnen thuis-
kwam, stonden er een heleboel auto’s voor ons huis. Mijn 
oudste dochter kwam naar buiten, sloeg een arm om 
mijn hals en zei: ‘Pappa wordt vermist’. Sprakeloos keek 
ik haar aan - en slaakte daarna een vloek. En zei: ‘Het is 
nu dus toch zover’. We hadden het weleens gehad over 
wat Freddie Heineken was overkomen. Om die reden 
had Gerrit Jan (toen Ahold topman) niet lang daarvoor 

Humor was mijn redding
Ik ben geboren in Indië. En als ik eraan terugdenk, is het 
eerste wat ik me herinner dat ik vijf keer een arm brak. Ik 
was een wilde meid en viel van het dak, van een paard, uit 
een boom. En onvergetelijk waren onze vakanties naar het 
Tobameer, een groot en diep kratermeer. Daar zwommen, 
zeilden en roeiden we en genoten van het strand. Van de 
rimboe waarin we vaak geïsoleerd woonden, herinner ik 
me niet zoveel. Omdat er op Sumatra geen school was 
moest ik op mijn zesde naar een internaat, een busreis van 
vier dagen. Wat werd ik er vaak mishandeld. Als ik ‘s nachts 
naar de wc moest, rinkelde er bij de juffrouw een belletje, 
en sloeg zij met een schoen op m’n blote billen. Je werd 
om alles geslagen. En gaf je over, dan werd je gedwongen 
dat op te eten. Net als wijlen Rudy Kousbroek die ook 
op zulke internaten zat, heb ik het daar als erger ervaren 
dan in de Jappenkampen. Daarin kwam ik vanaf mijn 

tiende terecht en zorgde er veel voor mijn moeder en 
broertje. Op een bepaald moment liepen we, spannend, 
naar ons derde kamp en wat je droeg was je enige bezit. 
Wij kwamen er aan met 2500 mensen, terwijl er plaats was 
voor 1000. Met nauwelijks toiletten deed je je behoefte 
buiten. Ik stond daarbij regelmatig met mijn blote voeten 

Vergeven is van het hart

onze beveiliging aan de orde gesteld. En de instructie die 
we hadden gekregen was vooral: goed meewerken, de 
ontvoerders niet op de zenuwen werken, rustig blijven 
en niet de held uithangen. Er zijn wat grappen over 
gemaakt aan tafel! Bij binnenkomst in de woonkamer 
trof ik aan: de leden van de Raad van Bestuur, het hoofd 
van de politie, onze jongste zoon en de psychiater die 
ook dienst deed bij de ontvoering van Heineken. Een 
aardige man, maar voor mij onnodig. Ik kreeg te horen 
dat de auto van Gerit Jan gevonden was. 

Dus hij was ontvoerd. Op dat moment kwam er een 
enorme kracht in mij naar boven. Dezelfde die ik had 
leren kennen onder de extreme omstandigheden in mijn 
jeugd. Ik moest weer overleven - en was niet kapot te 
krijgen. Maar kracht kan ook tegen je werken, je kunt er 
pijn en verdriet mee verdringen en dat heb ik lange tijd 
gedaan. De ontvoering heeft zeven maanden geduurd. 
Omdat we er steeds vanuit gingen dat er diverse kidnap-
pers waren, was de verbazing enorm dat het ging om één 
man, Ferdi E. Bevrijdend was het eindelijk te weten waar 
we aan toe waren. Gerrit Jan was dood, vermoord.

Het proces van vergeving
Wat een groot verdriet! Ik ontvluchtte de boel door te 
gaan reizen, maar kreeg last van mijn gezondheid en van 
gebrek aan energie. Toen heb ik mijn verdriet een plek 
gegeven door de hele ontvoering van me af te schrijven. 
En na twee weken was ik weer gezond. Onvoorstelbaar! 
Toch ben ik nog jaren bezig geweest om vergeving te 
vinden in mijzelf - ik groeide langzaam naar dat 
inzicht. Eerst durfde ik het niet toe te geven aan mezelf, 
laat staan aan vrienden en kennissen, die wilden van 
geen vergeving weten. Maar op een dag was ik er, mede 
door het lezen van een boek over vergeving van Willem 
Glaudemans, klaar voor. Wat een bevrijding! Vergeven is 
een keuze en je doet het voor jezelf. Het staat los van 
de dader. Het waren mijn veroordelingen, het was mijn 
verbittering! Door vergeving kwam ik los van de emoties 
erover - en merkte meteen dat het mijn lichaam goed 
deed. Het hele proces van vergeven heeft me dichter ge-
bracht bij het ervaren van liefde, want daarmee heeft het 
alles te maken. Vergeven is niet van het hoofd, maar van 
het hart. En het vraagt om zachtheid en nederigheid. Dat 

Gerrit Jan

voel ik altijd

om me heen

1Stichting Restorative Justice heeft als doel, het waar mogelijk 
herstellen van relaties en schade vanuit het perspectief van slachtoffer, 
dader en samenleving.

W

Humor was mijn redding

Vergeving is een keuze, 
en je doet het voor jezelf

Vergeven vraagt om zachtheid 
en nederigheid

Kracht kan ook

tegen je werken. Je

kunt er pijn & verdriet

mee verdringen
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ik het wonder van vergeving heb mogen ervaren... alleen 
al daarom is mijn leven de moeite waard geweest.
 
Waar ik ook veel aan heb gehad was de beschrijving 
van de verschillende fasen van rouw, van de Zwitserse 
psychologe Elisabeth Kübler-Ross. Eerst is er ontken-
ning, dan herkenning, meestal gevolgd door woede en 
uiteindelijk komt er berusting en acceptatie. Veel mensen 
blijven echter steken in woede. Maar als je beseft dat er 
fasen zijn, weet je dat je dóór moet om bij acceptatie uit 
te komen. Ik werd me ervan bewust, wat haat of 
verbittering met me deed. En was ik zo gebleven dan had 
ik mezelf levenslang gegeven. Vergelding en haat kennen 
alleen maar verliezers.

 

Een moordenaar is meer dan zijn misdaad
Na ettelijke jaren kreeg ik een brief van Ferdi E, waarin 
hij berouw toonde. Op het moment dat ik het kon, heb 
ik hem teruggeschreven. Ondermeer over dat ik hoopte 
dat zijn heling voorspoedig zou verlopen en dat hij in-
zicht zou krijgen in zijn proces. En ik wenste zijn vrouw 
en kinderen sterkte toe. In de loop der jaren raakte ik 
bekend met het levensverhaal van Ferdi en ik kon me in 
hem verplaatsen. Hij had grote fi nanciële én psychische 
problemen en was ten einde raad geweest. Toen ik die 
mooie brief van hem kreeg besefte ik: een moordenaar is 
veel meer dan die ene misdaad. Hij had bijvoorbeeld ook 
een gezin. Toen ik hoorde dat Ferdi na een ongeluk was 
overleden, dacht ik niet zoals veel mensen: dit is zijn straf. 
Wel kregen we meer rust. We hebben zijn vrouw en kin-
deren nog geschreven. En 25 jaar na dato van de moord, 
kregen we van hen mooie bloemen en een aardig kaartje. 
En de jongste dochter had mij al eerder een bijzondere 
brief geschreven, waarin zij haar excuses aanbood voor 
wat haar vader mijn man had aangedaan. We beseften dat 

de kinderen van Ferdi ook 
slachtoffer waren.
 
Wat ik geleerd heb draag ik uit
Mijn leven gaat denk ik over het leren van lessen. 
Dat beseffen voorkomt, dat je tot slachtofferschap vervalt. 
Had ik mij blindgestaard op het mij overkomen drama, 
dan was ik nooit tot vergeving gekomen. Uiteindelijk 
gaat het niet om wat je meemaakt, maar om hoe je 
ermee omgaat. Vergeven is voor mij zo heilzaam geweest! 
Behalve dat mijn fysieke kwalen erdoor verdwenen, heeft 
het me toleranter en zachter gemaakt. En ik kon weer 
verder met mijn leven.
Vergeven is ook een goede stap tot vreedzaam samenle-
ven. Neem het Joods-Palestijnse probleem: dat is volgens 
mij alleen maar oplosbaar als men begint met vergeven. 
Want wraak op wraak, zoals nu, is een verhaal zonder 
(goed) einde.
Mijn geschiedenis leerde me, dat ik een positief mens ben 
zonder haat, wrok of trauma’s en ik kijk altijd vooruit. Ik 
ben blij dat ik zo in elkaar zit. En wat ik ook doe... Gerrit 
Jan voel ik altijd om me heen. Heerlijk. Wat een geluk dat 
ik zo’n fi jne man heb gehad en zulke fantastische kinderen 
heb. We zijn door alle gebeurtenissen enorm naar elkaar 
toegegroeid. Dat ik overal zo goed ben uitgekomen, daar 
sta ik zelf nog weleens van te kijken. En wat ik geleerd 
heb draag ik uit. Ik voel me zo gelukkig, dat ik anderen 
kan helpen met mijn ervaringen. Ik heb zoveel bijzondere 
mensen ontmoet en zoveel fi jne gesprekken gevoerd naar 
aanleiding ervan. Daar hebben we wederzijds veel aan 
gehad. Er is heel veel om dankbaar voor te zijn. •
Hank Heijn liet haar verhaal optekenen door schrijver Alex 
Verburg in het boek De Verzoening (2006), Het is nog als 
e-book te verkrijgen.

Het gaat niet om

wat je meemaakt

maar om hoe je

ermee omgaat

Het gaat niet om

wat je meemaakt

Een moordenaar

is veel meer dan

die ene misdaad

a een groepsmeditatie drinken we koffi e in de 
aangrenzende ruimte. Ik raak in gesprek met 
iemand die ik ooit interviewde voor VHTH en 
zij vraagt me naar het blad. Ik vertel in contact 

te zijn met mevrouw Heijn, omdat wij haar graag zouden 
interviewen. Dan mengt een mij onbekende vrouw zich in 
het gesprek. En zij vertelt het volgende...

Hanna: ‘Jarenlang was incest een lastig gegeven in mijn 
leven. Dit door het seksueel misbruik van mijn dochter 
door mijn tweede echtgenoot, die niet haar vader was. 
Tien jaar geleden, toen Esther 25 was, heeft ze het me 
verteld. Het veroorzaakte een enorm schuldgevoel, vooral 
omdat ik er nooit iets van had gemerkt. Na de scheiding 
van haar biologische vader had ik mijzelf bezworen dat 
haar nooit meer iets mocht overkomen. En nu was haar 
jeugd én het onvoorwaardelijke vertrouwen dat een kind 
in haar moeder moet kunnen hebben, haar ontnomen. Ze 
had, hoe klassiek, mij niets mogen vertellen. Ik dacht met 
die wetenschap “levenslang” te hebben. Ik ben bij Ben 
weggegaan en heb geen contact meer met hem. Twee 
goede vriendinnen had ik erover verteld. Op een keer aan 
het eind van een gezellig dagje uit, met een drankje in de 
zon, deelden zij mee geweten te hebben wat er speelde. 
Maar... om de vriendschap niet op het spel te zetten, 
hadden zij het voor zich gehouden. Verschrikkelijk! 
Kinderen kunnen voor hun leven beschadigd raken door 

N

seksueel misbruik. En één van hen is nota bene pedagoge. 
Ik heb daar een scène gemaakt en ter plekke met beiden 
de vriendschap, of wat dat voor hen inhield, opgezegd.’

‘Op enig moment vroeg Esther mij: “Mam, kun je Ben 
niet vergeven? Je moet verder met je leven”. Mijn reactie 
was: “Nooit!” Ik kon het gebeurde toch niet bagatelliseren 
voor haar, door daar ja op te zeggen? Op zachtere momen-
ten dacht ik weleens: had het feit dat Ben opgroeide in een 
gezin waar zijn zusjes door zijn vader werden misbruikt, 
hem tegelijkertijd tot slachtoffer gemaakt? Zou hij zelf 
ook zijn misbruikt? Maar juister leek het om krampachtig 
te blijven hangen in verdriet. Inmiddels had ik daarnaast 
last gekregen van lichamelijke klachten en slapen was een 
probleem, omdat ik de controle niet wilde verliezen.’

‘Mijn dochter kon agressief reageren op mannen en een 
relatie aangaan lukte haar maar niet, hoewel zij er wel naar 
verlangde. Maar inmiddels heeft zij een passende partner 
en is ze zelfs moeder geworden. Na de geboorte van haar 
zoon zei ze: “Jij zou hem toch nooit iets aandoen, hè 
Hanna?” Die opmerking vertelde mij dat het verleden haar 
nog steeds bezighield - en dat weerhield mij ervan Ben te 

vergeven. Wel ontwikkelden wij ons. Ik kom tegenwoordig 
voor mezelf op, geef duidelijk mijn grenzen aan - en ga 
onbetwist mijn eigen weg. Naïef ben ik niet meer, eerder 
heel precies in wie ik in mijn omgeving toelaat. Net als 
mijn dochter ben ik een sterk mens geworden.’ 

‘Dit voorjaar in het vliegtuig op weg naar de zon, las ik 
een interview met mevrouw Heijn. Daarin beschreef zij 
het vergevingsproces ten aanzien van de moordenaar van 
haar man. Het was bevrijdend dat te lezen. Het is dus 
mogelijk een andere keuze te maken! En vergeving? Ik 
was er inmiddels wel aan toe. Volharden in schuldgevoel 
was goedbeschouwd onzin. Waar was ik schuldig aan? 
En ik nam het besluit te stoppen met investeren in schuld. 
Langzaamaan herstelde mijn gezondheid zich en ik slaap 
weer. Maar het mooiste wat gebeurde is, dat het een 
enorme ontspanning bracht in de relatie met mijn dochter. 
Dat is echt geweldig. Bedank mevrouw Heijn van mij, 
als je haar spreekt!’  

Annemarie van Unnik

De namen in dit stuk zijn gefi ngeerd. De echte naam van 
‘Hanna’ is bij de redactie bekend.   

Dank U, mevrouw Heijn!
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LAAT JE VERRASSEN...
Hoe vergeef je de doodrijder van je zoontje?

Tien jaar jong is hun sprankelende zoon Boelie, wanneer hij wordt aangereden. 
Vijf dagen later sterft hij aan de gevolgen van het ongeval. Kort na het fatale ongeluk 

zoeken Sylvia en haar man de dader op in zijn cel en vergeven hem. 

Lezen hoe dit contact zich verder ontwikkelt?

Ga naar de blog op: www.vanharttothart.org
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Via via bereikte Els Thissen het verzoek om 

met Palestijnen te werken namens het Arab 

Educational Institute te Bethlehem. Aan die 

vraag gaf zij graag gehoor en vertrok, 

vergezeld door haar partner (steun en 

toeverlaat) Anja van Aarle.

Annemarie van Unnik

rote delen van Palestina staan onder controle 
van Israël. En dwars door de eens levendige 
hoofdstraat van Bethlehem, loopt nu een 
negen meter hoge muur met prikkeldraad, 

wachttorens, loopkooien en controleposten met gewapen-
de soldaten. Het Israëlische pasjesbeleid met haar ellen-
lange wachtrijen, plus watertoevoerproblemen, scheppen 
dagelijks een uitdagende levenssituatie voor de Palestijnen 
op de Westbank. Een situatie die bij uitstek geschikt is om 
te werken met Attitudinal Healing principe 8: We kunnen 
er bewust voor kiezen vanbinnen vredig te zijn, wat er ook maar 
buiten ons gebeurt.1

We legden een groep Palestijnse christen- en moslim-
jongeren een kaart voor met daarop dat principe en met 
de vraag wat voor hen de betekenis van de afbeelding was. 
Tot ons plezier hoorden we soortgelijke gezegden uit hun 
traditie en merkten we dat onze intenties hetzelfde zijn. 
Hoe te leven vanuit innerlijke vrede was zo’n interessant 
gespreksitem omdat je - in vrede zijnd - beter bent 
toegerust om heldere beslissingen te nemen in alle situaties, 
dus ook lastige. Voor de feitelijke problemen waar men 
voor staat, heb ik geen oplossing. En het kan zijn, dat de 
oplossingen volgen op een veranderde innerlijke houding. 
Ik vroeg mensen op straat naar de oplossing. Twintigers 

antwoordden: “Israëliërs moeten goede buren zijn. Als ze 
dat zijn, hoeven ze niet terug naar Israël, dan mogen ze 
hier blijven.” De Cursus zou zeggen dat vergeving het 
enige zinnige antwoord is op elke vorm van aanval. Zo 
wordt aanval beroofd van zijn gevolgen. Haat is eenvoudig-
weg niet tegen liefde bestand (vgl. T26.VII.17:2-3).’ 

Een levendig geheel
‘Wat me in de ontmoetingen met groepen opviel was de 
grote religiositeit. Kerken en moskeeën zitten vol en gebed 
neemt een prominente plaats in. Om die reden gebruikte 
ik daar het woord gebed in plaats van affirmatie, en dat 
werd verstaan. Een ander verschil in werken was het diffuse 
van werktijden en groepsgrootte. Beginnen we hier stipt 

om 10.00 uur, daar loopt men vanaf die tijd in en uit - en 
moeders nemen hun baby’s en peuters mee. Kortom, een
levendig geheel. De focus ligt bij familie en gezin - en 
de moeders zijn daar de spreekbuis van. Zij voelen zich 
daarvoor verantwoordelijk en willen dat het hun kinde-
ren goed gaat: dat ze gezond zijn, naar school gaan en een 
beter leven krijgen. Pijnlijk is dat Palestijnen voor veel 
universitair onderwijs naar het buitenland moeten. En 
regelmatig vaak, want daar gaat Israël over, mogen ze dan 
niet meer terugkomen. Zij mogen ook niet vliegen vanaf 
Tel Aviv, maar moeten tien uur reizen naar een Jordanees 
vliegveld. En hoelang ze zullen worden opgehouden door 
wachtposten onderweg en aan de grens, is daarbij onge-
wis. Dit soort lastigheden komt men tegen op vrijwel elk 
vlak. Zo kennen bijna alle gezinnen tijden waarin man of 
zoon in ‘t Israëlische gevang zit. Je kunt namelijk zomaar 
worden opgepakt. Die onzekerheid in combinatie met 
schaarse middelen, slechte toegang tot gezondheidszorg en 
huisvesting geeft veel stress. Toch is er de wens te willen 
leren om met elkaar, Palestijnen en Israëliërs, door één 
deur te kunnen. En die wens gaat vooral uit van jongeren 
en oudere vrouwen. Die laatsten hoorden we zeggen: “Wij 
zoeken niet naar schuldigen, maar naar een oplossing voor 
de situatie.” En de jeugd weigert de hoop op geluk op te 
geven. We hebben Palestijnen ervaren als open minded en 
gastvrij. Ze zijn ook graag met buitenlanders in contact, 
opdat ze niet vergeten worden.’

Gelijk opgeven voor geluk
‘Tijdens een omvangrijke vrouwenbijeenkomst vertelde 
iemand geschokt te zijn door het nieuws van die dag. Een 
Palestijnse man was in Jeruzalem van z’n werksteiger geval-
len en gewond geraakt aan zijn hoofd. De Israëlische huis-
eigenaar sleepte de man buiten de poort van het terrein en 
liet hem daar achter zonder medische hulp. De werknemer 
overleed. Ik vroeg de aanwezigen de overledene in het hart 
te nemen en dat gebeurde in diepe stilte. Daarna vroeg 

ik of zij die Israëlische man zouden willen zijn? Na hun 
“nee”, zei ik: “Als dat je antwoord is, voel je misschien 
compassie met deze Israëlische man. En zo ja, neem hem 
dan ook in je hart.” En weer was er die oorverdovende 
stilte en de bereidheid dat te doen. 
Ik voel me gezegend om daar, op dat moment, bij te 
mogen zijn. Een oplossing voor de problematiek kan 
ontstaan, als de mensen hun gelijk opgeven voor geluk. 
En aan de andere kant van de muur is er wellicht ook een 
groot verlangen naar vrede. Ik heb dat steeds horen 
doorklinken in alles - en dat stemt hoopvol.
Wij werkten ook in enkele vluchtelingenkampen in de 
omgeving van Bethlehem. Die zijn er al sinds 1948, toen 
de Palestijnen verjaagd werden van hun grondgebied. 
Volgens resolutie 194 van de VN heeft men recht op 
terugkeer. Maar veel van hun dorpen en huizen zijn allang 
verwoest of ingenomen. Als de mensen blijven vasthouden 
aan dat recht op terugkeer is er geen feitelijke oplossing 
voor de situatie. Dat men in de vluchtelingenkampen blijft 
wonen, komt doordat wonen, onderwijs en gezondheids-
zorg er gratis zijn. Tegelijkertijd is het een soort gevangenis. 
Wat me het méést verbaasde, zijn de Israëlische settlements 
boven op de heuvels in Palestijns gebied. Ommuurd, met 
legerbewaking en veel prikkeldraad lijken de mensen daar 
vrijwillig opgesloten te zitten, al hebben ze een voor 
Palestijnen verboden snelweg door het gebied. Grond 
eromheen is onteigend en de Palestijnse vrucht- en olijf-
boomgaarden kaalgekapt om het gebied te kunnen over-
zien. Het gevolg is uitgestrekte droge grond met stronken.

Er zijn veel buitenlandse stichtingen die eraan bijdragen 
om het dagelijks leven eenvoudiger en leefbaarder te 
maken. En er zijn mensen die zich volledig inzetten voor 
projecten, waarmee door Palestijnse vrouwen geld gegene-
reerd kan worden. En Milad, die wij ontmoetten, leidt een 
centrum voor naschoolse opvang op niet religieuze basis. 
Jongens, meisjes, christen of moslim, maken samen muziek 
en schilderen en dansen. Hij doorbreekt daarmee een 
aantal lokale, aan de religie gerelateerde taboes. Ook waren 
we in een school waar moeders werd aangeboden beter te 
leren communiceren met de kinderen. Dit, om het reage-

ren met schreeuwen en slaan tegen te gaan. Opmerkelijk 
was, dat na verloop van tijd het effect ervan binnen het 
gezin werd opgemerkt en mannen zich bij de directrice 
meldden met de vraag een mannengroep te starten. Er is 
een grote leergierigheid naar anders met elkaar omgaan.’ 

Een hoog spiritueel gehalte
‘Volgens mij is het gebied rond Bethlehem van een hoog 
spiritueel gehalte. En het plan bestaat er een AH-facillita-
tor training te gaan geven. De dualiteit dringt zich er zo 
massief op, dat je goed kunt oefenen in voorbij oordelen 
kijken en naar dat wat ons met elkaar verbindt. Ofwel: 
door de lampenkap heen de lamp zien. Dat was ook de 
uitnodiging aan mijzelf om met de neus daar opgedrukt, 
met open hart aanwezig te zijn.
Dat men in Bethlehem ruzie maakt over Jezus, kan 
trouwens niet de bedoeling zijn. Ieder geloof heeft er een 
eigen kerk (drie stuks) waar Jezus geboren is. En via religie 
drukt me zich in de regio sterk uit door hoofddoek en 
pijpenkrul. Het zou behulpzaam kunnen zijn eens een 
maand in de schoenen, kleren, van de ander rond te lopen, 
om te komen tot werkelijk begrip. Als ik me realiseer dat 
Jezus in elke verschijningsvorm tot mij komt, kan het wel 
eens zijn, dat ik heel anders tegen mijn buren aankijk. Dat 
is trouwens iets dat mensen alleen voor zichzelf kunnen 
ontdekken.’

‘Kort na thuiskomst werd ik gebeld door een Joodse man 
wiens moeder Sobibor overleefde. Hij had in Jeruzalem 

gewoond en het feit niet verwerkt dat hij jaren geleden 
zijn vriend uitzwaaide in een bus, die 100 meter verderop 
explodeerde door een terroristische aanval. Hij wilde 
daarmee in vrede komen. Hij wilde, zo zei hij, zijn leven 
terug. Dat heb ik Palestijnen ook steeds horen zeggen. Als 
beide partijen dat willen, is dat bemoedigend. En als Anja 
en ik daarbij met ons werk behulpzaam kunnen zijn, is dat 
fijn. Hij vroeg trouwens of we ook bereid waren hetzelfde 
werk te doen in Jeruzalem, waar zijn zoon nog woont. 
Absoluut! Wij zijn beschikbaar.’ •

Goede buren mogen hier blijven

‘G

1 Zie pagina 11 voor de afbeelding van dit principe
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De Course-groep van Rogier sprak over een 

zin uit ECIW: Ik hoef niets te doen1.

Maar als iedereen dat zou doen, komt er toch 

niets meer van deze wereld terecht, of wel? En 

niets doen, is dat niet in een valkuil trappen? 

vraagt Rogier. Els Thissen geeft antwoord.

Els Thissen

VRAAG
k hoef niets te doen, de titel van de luister-cd van 
Marianne Wiliamson rond Een Cursus in Wonderen, 
kwam ter sprake in onze Course-groep. Arjan zei: ‘Ik 
ben ambitieus en streef graag naar doelen, ik heb het 

gevoel dat ik daar een completer mens door wordt. 
Trouwens, als je dit Ik hoef niets te doen tot filosofie 
verheft, zou er, als iedereen niets meer deed, niets meer 
van de grond komen’. Ine zei: ‘De bakker zou geen 
brood meer bakken’. 
Het is, denk ik, zoiets als mediteren. Dat is goed voor 
je, maar als iedereen mediteert komt er niets van deze 
wereld terecht, of wel?
We waren het er in de groep over eens dat we bewustzijn 
zijn, compleet en heel, en dat daar niets meer voor hoeft 
te gebeuren. Maar is het niet zo dat we onder het mom 
van: ‘Ik ben toch bewustzijn, het maakt niet uit, ik hoef 
niets te doen’, in een valkuil trappen? 

ANTWOORD
Inderdaad Rogier, je hoeft niets te doen. En zelfs dan 
wordt er brood gebakken. Ook spreek je over medita-
tie, en zeg je: als iedereen dat doet, dan gebeurt er niets 
meer? Laten we beginnen met dat laatste. 
Het kan zijn dat je meditatie ziet als stilzitten op een 
kussen en Aum zingen. Of als onafgebroken op je knieën 
bidden bij een afbeelding van Maria, zoals ik onlangs in 
Bethlehem zag. Er zijn ook mensen die het doen van de 
afwas en het dweilen van de gang als meditatie zien. 
Of het zetten van een kop thee en deze uitschenken, 
zoals in Japan.
Meditatie ziet naar mijn idee meer op de gerichtheid van 
je denkgeest dan op dat wat je feitelijk aan handelingen 
verricht. Stel dat je alle handelingen doet in volledige 
overgave aan het moment zelf, en aan wat precies dat 
moment vraagt. Je doet wat je doet zonder plan, zonder 
toekomstbeeld. Zou je dat niet ook meditatie kunnen 
noemen? In elk geval zou je wat je doet, in volkomen 
vrede doen. Zo is er meditatie en wordt tegelijkertijd de 

afwas gedaan en de bedden opgemaakt. Daar is wat 
voor te zeggen toch?

Weerstandsloos
Misschien is het met ‘Ik hoeft niets te doen’ wel net zo. 
Volledige overgave aan het moment, zou je ook een 
weerstandsloze houding tegen wat het moment zelf 
brengt, kunnen noemen. Je bent ontvankelijk voor wat 
het NU aanbiedt. Het voorbeeld dat ik graag gebruik is 
het moment van ’s ochtends wakker worden en direct 
daarna. Vaak bestaat dat uit naar de wc gaan en plassen. 
Dat is iets wat we over het algemeen weerstandsloos 
doen. We maken er geen plan voor, denken niet ’s avonds 
dat we het voor morgenochtend in de agenda moeten 
zetten. Leggen niet een briefje ter herinnering eraan 
naast het bed. We volgen ’s ochtends een impuls, een 
ingeving. Het wordt door miljarden mensen gedaan, elke 
ochtend. Zonder plan, zonder bedacht doel, gewoon 
vanzelfsprekend. En meestal maakt het mensen gelukkig.
‘“Ik hoef niets te doen” is een verklaring van trouw, een 
waarlijk onverdeelde loyaliteit,’ zegt de Cursus in T18.
VII.6:7. Daarin geeft ze aan dat het om een eenduidige 
gerichtheid van de denkgeest gaat. ‘Iets doen’ is met het 
lichaam verbonden (vgl. ECIW T18.VII.7). Dan gaat het 
om het maken van plannen, om het projecteren van een 
doel in de toekomst. Ik moet, als mens met een plan, iets 
doen om het te realiseren. En daarmee wordt de gave die 
besloten ligt in het NU uit het oog verloren.
Als je ‘niets doen’ beschouwt in relatie tot ‘iets doen’, 
blijf je een tweedeling in stand houden. Van daaruit komt 

I

ook je vraag voort. Want als je het plan opvat tot ‘niets 
doen’ is dat een actie, namelijk ‘iets doen om niets te 
doen’. Dat is allemaal redeneren in en vanuit de wereld 
van de dualiteit. Vanuit die tweedeling maak je plannen 
en stel je doelen. 
Door iets te doen wil je de toekomst beïnvloeden. 
En vanuit die optiek wil je ook door ‘niets te doen’ 
de toekomst beïnvloeden. De vraag is of de toekomst 
- die overigens niet bestaat - dat nodig heeft. Nog los 
van het gegeven dat de zin ‘Je hoeft niets te doen,’ zo 
niet bedoeld is.

Het leven ontvouwt zich
Stel je voor dat je niets doet, zou het leven zich dan 
niet ontvouwen? Natuurlijk wel!
Het verschil met ‘iets doen’ is, dat er geen dichtgetim-
merd plan is over hoe je leven eruit moet (gaan) zien. 
Dat houdt ruimte voor verrassingen en nieuwe 
impulsen, die zich tonen in het moment zelf. Er is 
niets wat in de toekomst nagestreefd dient te worden 
omdat het Nu al volledig is.
‘Wie niets hoeft te doen heeft geen behoefte aan tijd,’ 
zegt de Cursus (ECIW T18.VII.7:6). En dat ‘niets 
doen’ is niet bedoeld als tegengestelde van ‘iets doen’. 
Niets doen betekent dat je je mentaal niet bemoeit 
met de bezigheden die je uitvoert, maar dat je verwijlt 
in een vredige staat. Het is alsof je in het oog van een 
orkaan staat, waarbij je aandacht in de rust is gevestigd, 
en niet op wat aan de buitenkant rondvliegt.
En daar, verkerende in dit rustige midden, zal aan je 
getoond worden wat er te doen staat. Daar zul je 
handelen zonder eigen (ego)plan, zonder eigen 
(ego)doel. En het kan zijn dat je dan opmerkt dat je 
brood bakt en de afwas doet! •
1ECIW T18.VII.t

Ik hoef niets te doen
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Ik wil niets, want ik zie 
dat ik al alles heb

Reis naar het NU van 
Leonard Jacobson is een 
verrassend leuk boek! 
Het heeft 12 hoofdstuk-
ken met thema’s als: 
Oproep om te ontwaken; 
De aard van het denken; 
Het Ego; Gevoelens; 
Leven in de wereld van 
de tijd. En elk hoofdstuk 
is onderverdeeld in 
stukken met eigen 
tussenkoppen en korte 
stukken tekst. In feite is 

het een boek geheel gevuld met korte stukken tekst. 
In die zin ziet het er niet uit als een klassiek boek en 
leest het makkelijk. Doordat het boek vooral bestaat uit 
uitspraken, zou je het willekeurig kunnen openslaan 
en daar beginnen met lezen. Of als je een uitspraak ter 
overweging wilt, kun je het openslaan en daar is er een. 
Het boek is trouwens allesbehalve flauw. Dat komt 
doordat de teksten helder en op een bepaalde manier 
vlijmscherp zijn. Dat is ook een kenmerk van ECIW, 
omdat het, net als dit boek, genadeloos is wat de illusies 
van het ego betreft. Dat maakt dit boek echt rijk.
Een voorbeeld uit Hoofdstuk 5, getiteld Het Ego. 
Tussenkop: HET EGO. Tekst: Het Ego is het ‘jij’ uit het 
verleden, dat volhoudt dat het jouw ‘jij’ van het Nu is.
In het boek zijn enkele verslagen opgenomen van 
het werk dat Jacobson met mensen deed in zijn 
bijeenkomsten. Mooi om te lezen wat helderheid in 
het moment vermag te doen.
Aan het einde van het boek spreekt hij over zijn eigen 
‘Ontwaken’. Met dit boek en met alles wat hij zegt, 
heeft hij ‘maar één doel: hoe kunnen we onszelf 
bevrijden van het verleden, en volledig ontwaken in 
het hier en NU? Hoe kunnen we wakker worden uit 
de illusie, naar de waarheid van het leven toe.’
Ik heb genoten van de variëteit aan thema’s en 
uitspraken en kunnen voelen dat ze raken aan helder-
heid en liefde. In een anekdote die Jacobson vertelt, 
komt de zin ‘Ik wil niets, want ik zie dat ik al alles heb’ 
voor. Die boodschap zie ik door het hele boek heen 
uit de tekst stralen.

Els Thissen

Leonard Jacobson. Reis naar het NU; een heldere 
begeleiding op het pad naar geestelijk ontwaken. 
Uitgeverij Petiet, Barchem, 2013. €19,50
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Wil Rijsterborgh volgde in de periode van 

2000 tot en met 2003 facilitatortrainingen en 

workshops bij Els Thissen. Vervolgens startte ze 

met haar eerste Attitudinal Healing-groep. 

Een terugblik op 10 jaar ervaring met het 

begeleiden van AH-groepen.

Wil Rijsterborgh

e afgelopen 10 jaar heb ik de vreugde ‘ge-
proefd‘ van AH-groepen te mogen begeleiden. 
Toen ik in 2002 met de eerste groep begon, 
ervoer ik grote angst. De angst vertelde me 

dat ik bang was voor kritiek van de deelnemers en dat ze 
de bijeenkomsten weleens saai zouden kunnen vinden. 
Ofschoon ik toen al wist dat ik de enige was die mezelf 
afwees en bekritiseerde, was ik toch bang voor wat de 
opmerkingen van anderen in mij konden veroorzaken. 
Ik had weinig zin in de verhalen van deelnemers waarin 
ze zichzelf vaak herhaalden. Daarom besloot ik de 
bijeenkomsten met geleide meditaties te beginnen, af en 
toe de principes of richtlijnen te lezen en de verdere tijd 
met een oefening te vullen. Ik hoopte zo de verhalen in 
te perken en de deelnemers bij hun eigen antwoorden en 
inzichten te brengen.
Dit had ik namelijk tijdens facilitatortrainingen en 
workshops bij Els Thissen ervaren. Die oefeningen lieten 
iets in mij resoneren waar ik nieuwsgierig naar werd en 
waardoor ik me opende voor deze nog onbekende 
innerlijke terreinen. De oefeningen vond ik fantastisch. 
Ze brachten me bij stukken waar ik nog geen helder 
zicht op had en waarvan ik wist dat ze genezing van niet 

vergeven ervaringen en herinneringen konden brengen. 

De angst voor afwijzing
Dat ik een AH-groep kreeg ‘toebedeeld’ kwam vrij 
onverwacht. Kennissen en vriendinnen, die wisten dat ik 
een facilitatortraining had gevolgd, vroegen me om een 
persoonlijk gesprek. Ik vermoedde dat dit een voorloper 
kon zijn van een AH-groep; zij waren zogezegd mijn 
oefenmateriaal. Een één op één gesprek bezorgde me, in 
tegenstelling tot een groepsbijeenkomst, geen gedachten 
over afwijzing. Want als één mens me niet zou mogen dan 
kon ik met een glimlach naar die gedachte kijken. Maar als 
een hele groep me niet zou mogen dan vergat ik daarom 
te glimlachen en voelde dat als bedreigend.
Een AH-groep bleek goed te zijn voor mijn wens om 
innerlijk zicht te krijgen op niet doorziene gedachten en 
patronen, niet doorvoelde gevoelens en ervaringen. Ik 

werd me bewust van pijnlijke en gekwetste herinneringen 
en ik wist dat ze genazen door ze te zien. Ook speelde 
een oude angst voor afwijzing weer op. Tijdens mijn eerste 
baan in een kindertehuis, als groepsleidster van peuters, 
ik was toen 19 jaar, werd ik de eerste drie maanden vaak 
geplaagd en uitgelachen door enkele collega’s. Ik zou te 
bekakt praten en me iets verbeelden. Toen ik te vaak huil-
de, schrokken ze, want dit hadden ze nou ook weer niet 
bedoeld. Met de dames die dit deden raakte ik bevriend, 
maar de herinnering aan deze gebeurtenis bleef. Dat de 
angst voor afwijzing diep zat, bleek op de avond vóór de 
eerste AH-bijeenkomst. Ik lag op bed en voelde me door 
de angst misselijk en uitgeput. Ik vroeg voortdurend om 
hulp, want alleen zou ik het niet redden. Die kreeg ik op 
een manier die me verraste: ineens was de angst weg. Ik 
voelde me opgetild, gewiegd en opgenomen in een ruimte 
van rust, waar angst totaal ontbrak. Dit duurde enkele
seconden, maar lang genoeg om me te laten voelen hoe 
het is om zonder angst te zijn. Al snel kwamen de 
gedachten over hoe de AH-bijeenkomst zou gaan terug en 
angst nam weer volledig bezit van me. Deze ervaring dat 
angst verschijnt en weer verdwijnt was binnengekomen en 
‘waargenomen‘. 

Zelfbeelden
Het begeleiden van een AH-groep legde niet alleen de 
angst voor afwijzing bloot, maar ook mijn zelfbeelden. Ik 
wilde bijvoorbeeld niet laten merken hoe onzeker ik was. 
Ook dacht ik dat ik over bepaalde zaken iets moest weten 
om er advies over te kunnen geven, hoewel ik tijdens de 
facilitatortrainingen had gehoord geen advies te geven, 
behulpzaam te zijn en te luisteren. In de praktijk vond ik 
dat moeilijk omdat ik meende dat ikzelf, in een soortge-
lijke situatie, wel een goede suggestie of een inzicht had 
willen horen. Ik vond het prachtig als iemand zijn of haar 

D

De herkenning van wat ik ben

eigen antwoord vond. Maar als het moeizaam ging of te 
lang duurde, wilde ik graag een handje helpen. Soms werd 
dat fijn gevonden. Andere keren werd men boos omdat ik 
te snel begon te praten en de ander niet genoeg tijd gaf. 
Het voelde als pijnlijk en angstig toen enkele deelnemers 
me wezen op mijn houding als facilitator van de groep. 
Ze vonden de bijeenkomsten te vol en de principes en 
de richtlijnen zouden vaker gelezen mogen worden. Ik 
ging te snel naar iemand anders als iemand net iets had 
verteld. En er zouden meer stiltes ingelast mogen worden. 
Er werd niet alleen maar geklaagd. Ik kreeg ook te horen 
hoe heerlijk de bijeenkomst was geweest. Ik wilde echter 
naar de opmerkingen die gemaakt werden luisteren, aan 
wensen tegemoetkomen en rekening houden met iemand 
die meer tijd nodig had. 
Dit alles raakte nog een angst in mij, die me in een droom 
werd getoond. Ik liep een kamertje in waar een wiegje 
stond dat rondom afgesloten was door twee gordijntjes 
die elkaar aan de voorkant in het midden raakten. Waar 
de gordijntjes elkaar raakten, was een smalle spleet. Ik liep 
langs het wiegje, zag de spleet en wilde er beslist niet in  
kijken; ik wilde niet weten of er iets in lag. Ik besefte dat ik 
helemaal niets over het wiegje wilde weten, want als ik dat 
wel wilde, kon het zijn dat er iets van me werd verwacht 
en dat wilde ik niet. Ik schrok van de droom. Hij vertelde 
me dat ik niets wilde weten over de deelnemers in de 
groep en in wezen ook niets over mijzelf. Dit verbaasde en 
schokte me, want ik meende dat ik dat wel wilde.

Met een gebogen rug
De echte reden om een AH-groep te begeleiden bleef in 
de beginjaren nog vaag voor me. Ook vroeg ik me soms 
af waar ik mee bezig was. Ik herinner me dat ik in die fase 
zocht naar een eerlijke innerlijke houding: niet de ‘baas’ 
spelen, niet uitsluitend als facilitator optreden, maar
ook zelf meedoen met de oefeningen. Wel de leiding 
nemen maar me niet echt durven laten zien, maakte het 
leiden van de groep lastig. Er namen een paar vrouwen 
deel die ik als dominant en zeurderig ervoer en die ik soms 
graag de mond had willen snoeren. Maar als ‘vriendelijke‘ 
facilitator durfde ik dat niet. Tijdens een zen-meditatiedag 
zat ik met een gebogen rug. Ik werd daarop gewezen met 
de woorden: ga rechtop zitten! In deze opmerking 
herkende ik mijn houding in het begeleiden van de 
AH-groep. Ik deed dat met een gebogen rug en niet met 
een rechte. Ook hierin herkende ik mijn angst om leiding 
te geven en de gedachte dat ik het niet goed zou doen 
bleef zich opdringen. 
Ik wilde niets liever dan vrij en open zijn in het begelei-
den van de groep en in het aanhoren van wensen en 
opmerkingen. Ik wilde mezelf niet langer bekritiseren en 
ik wilde met deze ‘gevoeligheid’, die me blokkeerde, zo 
graag om leren gaan dat het een stil gebed van me werd. 
Het effect van het gebed was dat ik naar mijn eigen 
wensen ging luisteren. Ik vroeg om mezelf niet te ver-
oordelen als ik dacht het fout te doen. Daardoor stopte 

ik mijn zelfkritiek. Ik vroeg om open te luisteren naar de 
deelnemers en mijn eigen reactie daarop te zien, die te 
voelen en die reactie niet te veroordelen. Door deze inner-
lijke omgang met mezelf waren reacties veel minder heftig 
en kwamen ze snel tot bedaren. Ik ontkende geen enkele 
emotie of reactie en leerde ze te verwelkomen. Dat was 
geen eenvoudige oefening, maar ik wist dat deze oefening 
me tot een inzicht zou brengen dat voor mijn besef van 
mijn natuurlijke staat, mijn ware natuur, van groot belang 
zou zijn. 
In het begeleiden van inmiddels twee AH-groepen had ik 
de invloed van het denken van het ego sterk ervaren. De 
volgende steeds terugkerende gedachten konden me onder 
andere bezighouden: Hoe geef ik me over aan de situatie 
zoals die zich voordoet, terwijl ik me er geen raad mee 
weet? Hoe neem ik weer de touwtjes in handen, wanneer 
ik denk dat het fout gaat? Wat doe ik als ik iets niet weet? 
Wat gebeurt er met me als ze me niet meer willen en 
iedereen blijft weg? En wat doe ik als er door 
opmerkingen van anderen niets van me overblijft?

Iets heel wezenlijks
Als ik dit nu bekijk was het begeleiden van de groepen 
een buitengewoon serieuze zaak. Het was geen hobby, 
ofschoon ik dat aanvankelijk liever had gehad. Neen, ik 
zag langzamerhand dat hier iets heel wezenlijks met me 
aan het gebeuren was. Het betekende dat ik in het ‘wiegje’ 
wilde kijken. Ik ervoer een kracht in me die me boven elk 
innerlijk conflict uit tilde. En ik merkte dat ik vanuit deze 
stabiele Aanwezigheid geen enkele blokkade uit de weg 
hoefde te gaan. Ik was in het stadium aangekomen, waarin 
ik de gordijntjes van het ‘wiegje’ opzij schoof en bereid 
was er steeds opnieuw een rustige of onrustige blik in te 
werpen. Ik ‘zag’ dat het wiegje symbool stond voor mijn 
binnenwereld en dat ik elk gemaakt zelfbeeld, elke onder-
mijnende gedachte, met deze Aanwezigheid bekeek. Elk 
innerlijk conflict of gevoel van afwijzing werd in het licht 
geplaatst, zodat het aan werkelijkheid en invloed afnam, 
waardoor ik er niet langer in geloofde. 
En voor zover ik mijn innerlijk proces nu kan gadeslaan en 
ervaar, zie ik dat het echte innerlijke werk is begonnen: de 
herkenning van wat ik ben en ieder ‘ander’ is.
Toen ik in 2000 voor het eerst naar de workshop van 
Els ging, werd ik direct diep geraakt door de titel van de 
workshop ‘Jij bent het op wie je hebt gewacht’. Ik wist 
direct dat deze gedachte me op mijn weg naar huis zou 
begeleiden en me bij elke zogenaamde moeilijkheid bij de 
les zou houden. Die zin maakte me ervan bewust dat geen 
enkele onware of ondermijnende gedachte tussen de JIJ en 
mij in kan staan als ik de JIJ wil ontmoeten die nog precies 
zo is zoals God hem geschapen heeft. Het mogen begelei-
den van en de omgang met de deelnemers in de groepen 
hebben me geholpen om de roep te horen, die levend te 
houden en hem te laten uitbreiden. Ik voel me dan ook 
oneindig dankbaar dat ik de roep hoor en hem eenvoudig 
volg. •
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3 februari 2014, Geleen
Mandala schilderen
5 februari 2014, Geleen
Mandala schilderen - introductie
10 februari 2014, Geleen
Mandala schilderen
11 februari 2014, Geleen
ECIW - in dialoog
14-16 februari 2014, Wahlwiller
Training familie- & 
systeemopstellingen
24 februari 2014, Geleen
Mandala schilderen
5 maart 2014, Baarn
Faciliteren zonder oordelen
10 maart 2014, Geleen
Mandala schilderen
11 maart 2014, Geleen
ECIW - in dialoog
15 maart 2014, Hilversum 
Training familie- & 
systeemopstellingen
17 maart 2014, Geleen
Mandala schilderen
21-23 maart 2014, Wahlwiller
Facilitatortraining AH- & 
ECIW-groepen begeleiden
27-30 maart 2014, Geleen
Meditatief mandala schilderen
31 maart 2014, Geleen
Mandala schilderen
5 april 2014, Hilversum
Landelijke Facilitatordag
9 april 2014, Baarn
Faciliteren zonder oordelen
12 april 2014, Ulvenhout
Familie- & systeemopstellingen
14 april 2014, Geleen
Mandala schilderen
15 april 2014, Geleen
ECIW - in dialoog
17 april 2014, Geleen 
Familieopstellingen - introductie
14 mei 2014, Baarn
Faciliteren zonder oordelen
17 mei 2014, Geleen
Familie & Systeemopstellingen
19 mei 2014, Geleen
Mandala schilderen
20 mei 2014, Geleen
ECIW - in dialoog
24 mei 2014, Geleen
Training familie- & 
systeemopstellingen
26 mei 2014, Geleen
Mandala schilderen
1 juni 2014, Amersfoort
ECIW - In dialoog
4 juni 2014, Baarn
Faciliteren zonder oordelen

ZOMERRETRAITE 
Een 7-daagse zomerretraite in het 
Drentse Havelte, in een ontspannen, 
inspirerende en ongedwongen sfeer. 
In de rust van deze dagen is er tijd 
voor het stellen van vragen en het 
naar voren brengen van kwesties waar 
je tegenaan loopt. Door stilte, 
uitwisseling, geleide meditaties, 
opstellingen, ontdek je, wat je innerlijk 
al weet: ... Eenheid is alles wat er is! ... 
De retraite wordt geleid door Els 
Thissen. Anja van Aarle kookt 
vegetarische maaltijden voor ons.
26 juli - 1 aug 2014, Havelte
Zat 11.00 – Vrij 17.00 uur, 
Meeuwenveen, Meeuwen-
veenseweg 1-3, 7971 PK. 
Cursus €450. Verblijf 1pk €495,-; 
2 pk €375,-; kamperen €350,-; 
Vroegboekkorting €50,- 
bij aanmelden vóór 1 juni 2014.

WORKSHOPS
Familie & Systeemopstellingen
‘Ja’ zeggen tegen dat wat er is, ... als 
dat ook is wat je wilt. Die kans heb je 
in een familie- of systeemopstelling. 
Inzicht in de situatie en ‘ja’ zeggen te-
gen dat wat er is voelt als het herwin-
nen van je vrijheid, die er overigens 
altijd al was. Het geboortegezin, het 
huidige gezin, een werksituatie, ziekte 
of strijdende elementen in een relatie 
of persoon kunnen onderwerp zijn 
van een opstelling. Doordat de situatie 
fysiek in de ruimte wordt opgesteld, 
omdat  deelnemers –voor de duur van 
de opstelling- de plek van de vader, 
moeder, broers en zussen kunnen 
innemen, worden patronen en span-
ningsvelden zichtbaar. Deze 
aan het licht te brengen, leidt vaak tot 

harmonisering en genezing. Het 
gaat bij een opstelling niet om goed 
of fout, of om de beoordeling van een 
situatie. Slechts om het transparant, 
en daardoor inzichtelijk maken van de 
situatie. Op basis daarvan kan degene 
voor wie de opstelling wordt gedaan 
een nieuwe keus maken, of niet. Als jij 
vrede wilt in een relatie, dan kan dat. 
En van daaruit kun je verder.
12 april 2014, Ulvenhout
Zat 10:00-16:30 uur. Bladerstraat 23, 
4851 AE. Cursus €80.
17 april 2014, Geleen - Introductie
Do 19:30-21:30 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €10.
17 mei 2014, Geleen
Zat 10:00-16:30 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €80.
14 juni 2014, Lottum - met Duitse 
vertaling
Zat 10:00-16:30 uur. Kaldenbroek 1a, 
5973 RJ. Cursus €80.
21 juni 2014, Geleen
Zat 10:00-17:00 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €80.
6 sept. 2014, Geleen
Zat 10:00-17:00 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €80.
11 okt. 2014, Geleen
Zat 10:00-17:00 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €80.

ECIW - In dialoog 
Bijeenkomsten rond thema’s als: 
vergeving; illusies; zonde; schuld; 
schuldeloosheid; oordelen; projec-
tie; heelheid. Eigen beelden worden 
naast dat wat de Cursus zegt gelegd 
en bekeken op houdbaarheid. Een 
wonder, zegt de Cursus, is een omslag 
in waarneming, namelijk van angst 
naar liefde. Tijdens de bijeenkomsten 
kun je ervaringen en eigen kwesties 
inbrengen. Je kunt en mag je bewust 
worden van de onveranderlijke, eeu-
wige en eenduidige waarheid, waarin 
de vrede van God besloten ligt.
In dialoog - Serie - Geleen
2014: 11 feb; 11 mrt; 15 apr; 20 mei.
Di-av 20:00-22:00 uur. Mauritspark 
1A, Unit 13, 6163 HM. 
Deelname serie: €20,- per avond. 
Later instappen is mogelijk in overleg.

Activiteiten 
chronologisch

A C T I V I T E I T E N  M E T  E L S  T H I S S E N  

nr. 1 - februari 2014...van hart tot hart... nr. 1 - februari 201414

W
W

W
.E

L
S

T
H

IS
S

E
N

.N
L

   

Voor meer data: zie de website 
www.elsthissen.nl

Meredith en haar hond

nze hond Abbey ging afgelopen maand dood, 
14 jaar oud. Meredith, mijn dochter van vier, 
huilde en praatte er de volgende dag over 
hoeveel ze Abbey miste. Ze vroeg of we God 

een brief konden schrijven, zodat die Abbey zou herken-
nen in de hemel. Ik zei haar dat we dat zeker konden doen, 
en ze vroeg me het volgende op te schrijven:

Lieve God,

Wil je alsjeblieft voor mijn hond zorgen? Ze is gisteren 
doodgegaan en is bij jou in de hemel. Ik mis haar heel erg. 
Ik ben er blij om dat je haar aan mij gegeven hebt, ook al 
werd ze ziek. Ik hoop dat je met haar speelt. Ze houdt van 
zwemmen en speelt ook graag met de bal. Ik stuur een foto 
mee, zodat je haar herkent als je haar ziet en weet dat het 
mijn hond is. Ik mis haar echt.

Liefs, Meredith

We deden de brief in een enveloppe met een foto 
van Abbey en Meredith en adresseerde hem aan 

‘God in de hemel’. We zetten ons eigen adres 
erop. Vervolgens deed Meredith er veel 

postzegels op, omdat, zoals ze zei, het 
veel postzegels zou kosten om de brief 

helemaal in de hemel te krijgen. 
Die middag stopte ze de brief in 
de brievenbus. Een paar dagen 
later vroeg ze me of de brief al 
bij God was aangekomen. Ik zei 
haar dat ik dacht van wel. 

Gisteren kwam er een pakje 
binnen in goudgekleurd papier, 

gericht aan ‘Meredith’ in een onbe-
kend handschrift. Meredith opende 

het en er zat een boek in, geschreven 
door Rogers met als titel Als een huisdier 
doodgaat. Aan de binnenkant van de kaft 
zat de brief die we verstuurd hadden. Op 
de pagina daarnaast zat de foto van Abbey 

en Meredith met het volgende briefje:

Lieve Meredith,

Abbey is veilig aangekomen in de hemel. 
Door jouw foto herkende ik haar meteen. 
Abbey is niet meer ziek. Haar geest is hier bij mij, net 
zoals ze ook in jouw hart is. Abbey vond het geweldig 
dat ze jouw hond was. Omdat we in de hemel geen 
lichaam nodig hebben, heb ik ook geen zak in mijn 
kleren om jouw foto te bewaren, dus die stuur ik aan je 
terug zodat je die kunt bewaren en een herinnering aan 
Abbey hebt.
Dank je wel voor je prachtige brief en bedank ook je 
moeder, die je geholpen heeft met het schrijven ervan en 
het opsturen. Wat een lieve moeder heb je. Ik heb haar 
speciaal voor je uitgezocht. Ik stuur jullie iedere dag mijn 
zegen, onthoud dat ik heel veel van jullie houd. Ik ben 
trouwens niet ver weg. Ik ben overal waar liefde is.

Liefs, God

Bron: www.blog.syracuse.com/pets/2008/05/3.html
Vertaling: Emilia van Leent   

O
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In dialoog - Losse dagen
1 juni 2014, Amersfoort
Zo 14:00-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG. 
Kosten €8,- Zaal open 13.30 uur-
17:00 uur. Aanmelden niet nodig.

Meditatief Mandala Schilderen
In stilte laten we ons leiden door onze 
intuïtie en maken een numerologische 
mandala (50/50 cm) in 5 dagen in het 
atelier in Geleen of tijdens 4 aaneen-
gesloten dagen te Wahlwiller. We 
tekenen de beelden en gebruiken de 
kleuren die zich aandienen en werken 
met potlood, inkt en acrylverf. Om 
een mandala te maken hoef je niet 
gestudeerd te hebben of te kunnen 
tekenen. Gevraagd wordt om open te 
staan voor de impuls van het moment. 
Er is intensieve begeleiding beschik-
baar (incl. papier en acrylverf).
2014: 3, 10, 24 feb / 10, 17, 
31 mrt / 14 apr / 19, 26 mei / 16, 
23, 30 jun / 7 jul.
Geleen / Ma 9:30-16:30. Mauritspark 
1A, Unit 13, 6163 HM. 5 dagen: � 
€200; losse dag €50
Introductieworkshop
wo 5 febr. 2014, Geleen / 19:30-
21:30 uur. Mauritspark 1A, Unit 13, 
6163 HM. €10
4-daagse workshop 
27-30 maart 2014, Geleen
Dagelijks van 10:00–18:00 uur. 
Mauritspark 1A, Unit 13, 6163 HM. 
Cursuskosten €200 (incl. koffie/thee). 
Max. 5 deeln.

TRAININGEN
Training Familie & 
Systeemopstellingen
Voor mensen die zelf opstellingen 
willen (gaan) begeleiden. 

Heb je belangstelling? 
Neem dan contact met ons op.
14-16 februari 2014, Wahlwiller
Vrij 10:00-zon 16:00 uur. Arnold 
Janssen Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus €240. 
Verblijf 1pk €140
Losse trainingsdagen 
Hilversum: 15 mrt; 27 sept 2014
Nieuw Nazareth, Dr. Cuypersplein 7, 
1222 NC. Zat 10:00-16:30 uur. 
Deelname: €80 per dag.
Geleen: 24 mei 2014
Zat 10:00-17:30 uur. Mauritspark 1A,
Unit 13, 6163 HM
Deelname: €80 per dag.

Facilitatortraining AH-groepen 
begeleiden 
Attitudinal Healing (AH) gaat over het 
helen van je innerlijke houding. Het 
biedt je die mogelijkheid door het 
focussen op de 12 principes van AH, 
die voortkomen uit Een Cursus in 
Wonderen. In een AH-groep herin-
neren we elkaar aan onze heelheid 
door onbevooroordeeld te luisteren 
en delen. De Facilitatortraining is 
bedoeld voor mensen die een AH- of 
Coursegroep willen begeleiden of 
willen oefenen in het toepassen van 
het gedachtegoed in hun leven. Naast 
praktisch oefenen in het begeleiden 
van een groep, gaan we in op de 
betekenis van de 12 principes en de 
10 richtlijnen voor het werken in 
AH-groepen. 
Voor meer informatie: zie de website.
21-23 maart 2014, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster, Capucijnenweg 9, 6286 BA 
Wahlwiller. Cursus €240. 
Verblijf 1pk €140.

Facilitatortraining ECIW-groepen 
begeleiden
De manier waarop een Een Cursus in 
Wonderen-groep werkt kan verschil-
len. Als je als groep gezamenlijk de 
tekst leest, luistert en er niet over 
uitwisselt, valt er nauwelijks iets te fa-
ciliteren. Dat wil zeggen: als iedereen 
zich aan die afspraak houdt. Zodra er 
echter uitgewisseld wordt, verandert 
dat. Het kan gaan over interpretatie 
van de tekst. Of over hoe een les toe 
te passen in het leven. Daarbij kan 

een facilitator zeer behulpzaam zijn. 
Je leert om groepen te faciliteren op 
basis van het gedachtegoed van de 
Cursus. Als je je deze basisattitude 
eigen maakt, zul je merken dat dit 
ook doorwerkt in het omgaan met 
anderen, zoals leerlingen in een klas, 
collega’s, partner, ouders of kinderen. 
Dan wordt het een manier van in het 
leven staan.
Faciliteren betekent: het proces 
vergemakkelijken. Als facilitator wil je 
de bijeenkomst makkelijk maken en de 
gelegenheid geven op een ontspan-
nen en open manier uit te wisselen.
Voor meer informatie over de training: 
zie de website.
Blok 2 - 4 dagen: Faciliteren zonder 
oordelen: 5 mrt; 9 apr; 14 mei; 4 jun 
2014, Baarn
Woe 10:00-17:00 uur. MIC Studie-
centrum, Eemstraat 14-b, 3742 CA. 
Kosten: €385,- per blok. Info en op-
gave: MIC secretariaat: 035-8883073 
/ info@miraclesincontact.nl / 
www.miraclesincontact.nl

Landelijke Facilitatordag
Voor facilitators van AH- & Course-
groepen, mensen die de facilitatortrai-
ning hebben gevolgd, en/of overwe-
gen een groep te starten.
5 april 2014, Hilversum
Zat 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Op basis van donatie.

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld, 

telefoon 043-3647987 

anjavanaarle@elsthissen.nl 

website: www.elsthissen.nl
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Zeeland
Op dit moment is er geen groep in 
Zeeland. Wellicht iets voor jou als 
facilitator? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op.
Drenthe
Hoogeveen:
Santosh Verhagen 052 8274227
Flevoland
Biddinghuizen:
Nicole Blaauw 06 44860820
Lelystad:
Mariet ten Doeschot 0320 256600
Friesland
IJlst:
José van der Werf 06 24249649
Lemmer:
Mirjam Rombouts 06 2507 2265
Gelderland
Ede:
Wimmie Denekamp 06 22977338 & 
Erna Bakker 0318 643268
Epe:
Derkje Volkerink 0578 662475 & 
Johanna Maria de Raat 
0578 627678
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341 251181
Ochten:
Sylvana Weststrate-Tomaello 
0344 641551
Rheden:
Annie Bekker 026 4454004
's Heerenberg:
Melle Pool 06 22451294 
Groningen
Groningen:
Godelieve Bos 050 5420233
Haren:
Marrigje Dijksma 06 13874436
Limburg
Belfeld:
Silvia van Voorthuizen 06 30584124 
& Roelien Rooseboom 06 27160481
Echt:
Peter Winteraeken 0475 484833 
Lottum:
Arlette Rieken 077 4633233 / 
06 52428036
Maastricht (1):
Björn Stienstra 06 23563353
Maastricht (2):
Resie van den Booren 06 12334212 
/ 043 3473366

Noord-Brabant
Breda:
Jopie van der Feer-Heeren 076 
5208377 & Chris Jousma 06 53445716
Eindhoven:
Mieke Panhuysen 06 15354156 & 
Diny Smits-Setz 040 2425260l
Geldrop:
Francijntje Keesmaat 040 2850323 & 
Anneke van Haendel 049 2663226
Mierlo:
Anneke van Haendel 049 2663226 & 
Francijntje Keesmaat 040 2850323
Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164 671255
Tilburg:
Annemarie Korn 06 25277577  & 
Mariëtte de Visscher 020 8228762
Ulvenhout:
Kitty Tieman 06 39838145 / 
076 5616741
Veldhoven:
Wies Klaassen 040 2535494 
Noord-Holland
Amsterdam (1):
Emma Veenstra 020 6969132
Amsterdam (2):
Nicolien Gouwenberg 020 4184947 
/ 06 21583238
Amsterdam (3):
Annemarie Korn 06 25277577 & 
Mariëtte de Visscher 020 8228762
Beverwijk:
Bert van Oosterhout 0251 244494 & 
Ina Oldewarris
Haarlem (1):
Daniëlle Ferdinandusse 06 15367658
Haarlem (2):
Nicolien Gouwenberg  020 4184947 
/ 06 21583238
Heemstede:
Maria de Wilde2  023 7433983 
Overijssel
Oldenzaal:
Rogier Pondaag 0541 517468
Zwolle:
AnnetteDrijfhout & Sabina Sheerazi 
038 4214002
Utrecht
Baarn:
Gretha van Loenen 035 5414179
Huis ter Heide (1):
Fleur Smelt 035 6920802 & 
Anne-Joke Vellinga 030 6920905 

Huis ter Heide (2):
Anne-Joke Vellinga 030 6920905 
Leusden:
Eveline Teunissen 033 4952623
Utrecht:
Ingrid de Vries 06 50216267 
Utrechtse heuvelrug:
Wim van Ginkel 0343 431577 
Veenendaal:
Leneke van der Velde 06 21506214 
Werkhoven:
Cobi Schilp 0343 477517
Zeist (1):
Etty de Graaf 030 6990028
Zeist (2):
Maurice Hardy 06 15386752
Zuid-Holland
Alphen aan de Rijn:
Janny Buijs 0172 853773
Delft:
Monique Toonen 06 14313479
Den Haag (1):
Anne-Mie Devolder 070 3545802
Den Haag (2):
Yvon Scharis 070 3522379 
Gouda:
Marianne Spoor 0182 532396
Lekkerkerk:
Jans Ooms 0180 663408
Monster:
Anne-Joke Vellinga 030 6920905 
Voorhout:
Anna Sedelaar 0252 225311 / 
06 53362337
Zuid-Beijerland:
Anna Nijdam 0186 662055

2 algemene groep & groep voor   
  ouders van kinderen die kort of 
  lang geleden overleden zijn

Nederlandstalige groepen in 
het buitenland:

Oost-Spanje
Benitachell (Alicante):

Trudi van Dorp 

(00 34) 965 973 199 / 639 361 999 

AT T I T U D I N A L  H E A L I N G G R O E P E N

Als je belangstelling om deel te nemen aan een groep, óf eerst meer informatie 

wilt over bijvoorbeeld frequentie van bijeenkomen, dan kun je contact opnemen 

met een van de facilitators (begeleiders). Voor e-mailadressen 

zie: www.vanharttothart.org bij AH-Groepen. 

Richtlijn gevraagde bijdrage per bijeenkomst: gratis tot maximaal € 7,-

Set van 12 kaarten met de 
geïllustreerde principes van 
Attitudinal Healing door 
Annemarie van Unnik. 
Prijs €3,- (excl. verzendkosten). 
Te bestellen bij: Stichting Centrum 
voor Attitudinal Healing. 
Tel 043-3647987; Luipertstraat 12, 
6237 NM Moorveld; E-mail: 
attitudinalhealing@vanharttothart.org

Nieuwe groepen 
Drenthe
Hoogeveen:
Santosh Verhagen 052 8274227

Utrecht
Leusden:
Eveline Teunissen 033 4952623

Intervisie-groepen 
Regionale bijeenkomsten voor 
en door facilitators van Attitudi-
nal Healinggroepen. Om uit te 
wisselen over ervaringen als fa-
cilitator, elkaar te ondersteunen, 
inspireren, bijscholen en aan te 
moedigen in de basisattitude 
van Attitudinal Healing.
Brabant
Henny van der Feer 
076 5208377
Midden-Nederland
Fleur Smelt 035 6920802 & 
Anne-Joke Vellinga 
030 6920905
Nog geen intervisiegroep in jou 
regio? Geeft je op als contact-
persoon en doe een oproep 
om je collega-facilitators uit te 
nodigen deel te nemen aan 
een regio-intervisie-groep.
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Gods nabijheid is voor mij zo vanzelfsprekend,

dat ik bij het weggaan weleens zeg:

‘We gaan!’

Maja van der Heijden
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ONTMOETINGSPUNT UTRECHT VOOR 
EEN CURSUS IN WONDEREN
Maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit ECIW via 
mini-workshops. Programma van 11.00 - 12.30 uur; 
open om 10.30 uur. Entree € 7 (U-pas € 5). 
Angelshop, Oude Gracht 288a, Utrecht, ingang winkel. 
Info: 030-6565024. 
• 16 feb:  Bert en Juno Quist - Als je eens wist wie er 
  aan jouw zijde wandelt!
• 16 mrt:  Wilma Vermij - Laat alles zijn precies zoals 
  het is.
• 20 apr:  Henny van der Feer - De Paasboodschap 
  van Een Cursus in Wonderen.
• 18 mei: Peter Winteraken - Wat is werkelijk 
  behulpzaam zijn?

E N  V E R D E R . . .

Ik geef jou aan de Heilige Geest als deel van mijzelf.

Ik weet dat jij zult worden bevrijd,

tenzij ik jou gebruiken wil om mezelf gevangen te zetten.

In naam van mijn vrijheid kies ik voor jouw bevrijding,

omdat ik inzie dat we tezamen worden bevrijd.

ECIW T15.XI.10:5-7

Mandalakaarten 
van Els Thissen

Te bekijken en bestellen via www.elsthissen.nl 
2 identieke kaarten met enveloppe €�3,- 

12 verschillende kaarten met enveloppe € 15,- (excl. verzendkosten).

do
or

 J
an

ny
 B

ui
js

Regeladvertenties: € 2,50 per (deel van een) regel. 
Aanleverdata tekst 1/1; 1/4; 15/6; 1/10. 
Verschijningsdata: 5/2; 5/5; 5/8 en 5/11.

EEN WEEK IN EEN OASE VAN RUST Gun jezelf een 
week midden in de natuur met veel ruimte voor jezelf 
binnen en buiten. Net over de grens in het duitse 
Nordhorn. Tel 0049-5921-308750 
www.vriendelijkeaandacht.nu  klik door naar Oase.

R E G E LT J E S
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Jacob Glass
Vertaling: Emilia van Leent

e bent veel te tolerant tegenover het afdwalen 
van je denkgeest en je vergoelijkt stilzwijgend de 
miscreaties ervan’ (T2.VI.4:6). Het denken kan je 
beste vriend zijn of je ergste vijand. Het kan het 

middelpunt zijn van wonderen of van gekte, een plaats 
van waarheid of van leugens. Het kan een omgeving van 
vredige contemplatie zijn of van wanhopig pijnlijke 
isolatie. De keuze is aan ons. Niemand anders denkt in 
ons hoofd. Of, zoals in een film gezegd wordt: 
‘De roep komt van binnenuit’. Bij alle gepraat over 
pesterij wordt maar zelden in overweging genomen, dat 
het smerige monster dat erop uit is om ons te terrorise-
ren, te martelen en onze vreugde te stelen, niet te vinden 
is op scholen, de werkplek of in de buurt waar we 
wonen. De pestkop waar we niet aan lijken te kunnen 
ontsnappen, leeft in ons hoofd. In de termen van ECIW 
heet deze pestkop ons ego denksysteem. 

De pestkop in je hoofd
Aan een pestkop die buiten je is kun je altijd ontsnappen. 
Maar aan de pestkop in je hoofd nooit - totdat je bewust 
leiding begint te nemen over je innerlijke wereld. De 
nare dingen die anderen tegen ons zeggen, de scheld-
woorden die worden geroepen, zelfs fysiek misbruik: al 
deze dingen doen pijn in het moment. Maar de ver-
lengde marteling komt voort uit het herkauwen van wat 
er gezegd of gedaan werd - steeds opnieuw in ons eigen 
denken, en lang nadat we weg zijn uit de situatie. En het 
is niet alleen dat die gedachten er zijn: het echte pro-

bleem is, dat we die irrationele, waanzinnige gedachten 
over dat we niet goed genoeg zijn of dat er iets mis 
is met ons, geloven. Daar ligt het begin van hoe we 
onszelf gevangen zetten en pesten. Als we eraan toegeven 
het verhaal van wat er met ons gebeurd is, steeds weer 
opnieuw in ons hoofd te herhalen, doen we onszelf 
veel meer schade aan dan de pestkop van buitenaf. 
We worden gevangen gehouden door het angstige, 
depressieve verhaal dat we onszelf vertellen. Het is tijd 
om die gijzelaars te laten gaan!
Toen ik opgroeide werd ik vele jaren op school en 
daarbuiten gepest. Ik werd in elkaar geslagen, geschopt, 
uitgescholden, bespuwd, nagezeten, afgewezen, uitgela-
chen en gekweld – talloze keren. En omdat ik niet wist 
hoe ik de mentale patronen in mezelf kon veranderen, 
ging dat pesten door in mijn volwassen leven, hoewel 
meer subtiel en geheim. Het duurde lang voordat ik in 
de gaten had dat de echte pestkop in mijn eigen hoofd 
zat – dat ik leed omdat ik al die vreselijke dingen die 

tegen me gezegd werden geloofde. En iets in mij 
geloofde daardoor ook dat ik dit verdiende. En omdat 
ik dat ergens geloofde werd ik onbewust aangetrokken 
door mensen en situaties die overeen kwamen met mijn 
eigen gevoelens van zelfhaat en waardeloosheid. 

De kampioen voeden
Er is geen manier om te ontsnappen aan de pestkop 
in ons eigen denken, behalve door hem te doden door 
ermee te stoppen hem te voeden met aandacht. En in 
plaats daarvan kunnen we onze aandacht richten op de 
kampioen in ons. ‘Een ongetrainde denkgeest kan niets 
tot stand brengen’ (W.Inl.1:3). Ja, er zit een pestkop in 
ons hoofd, maar ook een kampioen. En we kunnen de 
pestkop negeren en de kampioen voeden. Onze aandacht 
is een energetische voeding van positieve, levensbeves-
tigende ideeën en zelfconcepten. Wat we onze aandacht 
geven groeit en wordt groter. Ons doel is om de 
kampioen te voeden met een gestaag dieet van gedach-
ten, en dat leidt ons naar een emotionele reis van welzijn. 
Aan de start van iets nieuws hebben veel mensen de 
intentie om grote positieve veranderingen in gang te 
zetten, maar vaak laten ze de pestkop het proces leiden. 
Ze terroriseren zichzelf door te zeggen dat ze deze 
veranderingen in gang moeten zetten, omdat ze te dik en 
lui zijn, of dat ze anders doodgaan door een ziekte, dat ze 
eenzaam zullen blijven als ze niet socialer worden, dat ze 
ermee moeten ophouden een slappe klootzak te zijn en 
geld moeten sparen, enzovoort. Pestkoppen zijn vooral 
actief terwijl we slapeloos in bed liggen met malende 
gedachten over faillissement, verlies van werk, ziekte, 
falen, verlies van liefde, en andere angsten. Dat is de 

reden waarom zoveel mensen die hun leven 
proberen te veranderen binnen de kortste keren 
weer terug bij af zijn en hun oude patronen volgen. 
Negatieve motivering is een uitputtingsslag! 

Positieve actie
Als we besluiten de kampioen te voeden en die onze 
veranderingen te laten leiden, richten we ons op 
dagelijks terugkerende positieve actie als een uitdruk-
king van zelfliefde, in plaats van als een actie die 
gericht is op het ‘repareren’ van een beschadigd zelf. 
We gaan in de richting van iets dat we willen, in 
plaats van dat we ons weg bewegen van iets dat 
we niet willen. De kampioen in ons is onze ware 
geestelijke aard, die zich in menselijke vorm uitdrukt. 
Kampioenen hebben dagelijks consistente en posi-
tieve aandacht en oefening nodig, zodat ze kunnen 
bloeien. Dit proces om de innerlijke kampioen te 
voeden, noem ik ook wel ‘het geestelijke trainings-
kamp’. Het is een vastbesloten, gedisciplineerd en 
ook heel vriendelijk dagelijks trainingskamp van het 
denken, waarin we gebruiken wat we van ECIW 
geleerd hebben, om onszelf naar die innerlijke plaats 
van vrede en vreugde te brengen die onze natuurlijke 
staat van zijn is. Elke dag nemen we een aantal 
‘pinguïnstappen’ voorwaarts door kalmerende 
gedachten te kiezen in plaats van aandacht te geven 
aan de stressvolle, pestende gedachten. Ik noem het 
pinguïnstappen omdat ik me geïnspireerd voelde 
door de film ‘March of the Penguins’ van een paar 
jaar geleden. Die prachtige dieren nemen kleine stap-
jes, terwijl ze heel Antarctica over lopen zonder on-
geduldig te worden over hun langzame vooruitgang. 
Dat is dezelfde houding die we kunnen aannemen als 
het om onze vooruitgang met de Cursus gaat en het 
trainen van ons denken. Er is geen haast, en we be-
reiken nooit een einddoel, omdat ieder moment het 
enige moment is dat telt. We proberen niet ergens te 
komen, maar veel meer om aan te komen waar we al 
zijn, door onze huidige gedachten in de richting van 
een meer vredevolle en liefdevolle plaats te bewegen. 
Ook hier blijkt weer dat het probleem waarvan 
we dachten dat het buiten ons was, in ons denken 
aanwezig is. En als we ernaar streven niet de wereld 
te veranderen, maar in plaats daarvan toestaan dat 
onze waarneming veranderd wordt, dan komen we 
erachter dat de enige pestkop waar we ons mee bezig 
moeten houden die in ons eigen hoofd is. En we 
hoeven er geen oorlog mee te voeren, maar kunnen 
gewoon ophouden om er energie in te stoppen op 
het moment dat we onze hele aandacht geven aan de 
innerlijke Christus Kampioen! •
Uit: The Holy Encounter, juli/augustus 2012. Miracle 
Distribution Center. 3947 E. La Palma Avenue Ana-
heim, California 92807 www.miraclecenter.org

De pestkop en de kampioen
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Tips van kinderen

Kinderen kunnen in een spagaat 
komen door de scheiding van hun 
ouders. Daar gaat het boek Kinderen 
in spagaat van Leoniek van der Maarel 
over. Het eerste deel behandelt de 
problematische positie van kinderen na 
echtscheiding. Het tweede beschrijft 
die positie na het overlijden van een 
van de (gescheiden) ouders. 

Verdriet van kinderen mag er zijn. Laat ze voelen wat er 
te voelen valt en druk het niet weg, is het advies van de 
auteur. ‘Je kunt niet voorkomen dat de vogels van verdriet 
komen overvliegen, maar wel dat ze nesten maken in je 
haar.’ Deze spreuk hanteert Stichting Achter de 
Regenboog, die zich inzet voor kinderen van wie een 
dierbare is overleden. 
Kinderen maken nu eenmaal nare dingen in het leven 
mee en Leoniek van der Maarel wil ze helpen daarmee 
om te gaan. Zij is zelf ervaringsdeskundige. Haar ouders 
scheidden toen ze zestien was. Haar man stierf op jonge 
leeftijd. Ze weet wat verdriet en rouwen is. Zij is 
bovendien orthopedagoge en heeft een zelfstandige 
praktijk voor verliesverwerking.
Het boek is geschreven vanuit de positie van het kind. 
Daarom is het prima, dat de reactie van kinderen op 
scheiding beschreven wordt vanuit diverse leeftijds-
groepen. Van der Maarel maakt daarbij onderscheid tussen 
kinderen tot twee jaar, van twee tot vijf jaar, van vijf tot 
zeven jaar, van zeven tot twaalf jaar en van twaalf jaar en 
ouder.Het boek is doorspekt met citaten van een veertig-
tal kinderen, die Van der Maarel geïnterviewd heeft. De 
kinderen geven in het slot duidelijk aan wat volgens hen 
anders had moeten gaan. Ze geven tips aan volwassenen 
en aan andere kinderen, die in dezelfde situatie verkeren.  
Het belang van de ouder-kindrelatie komt in het boek 
uitvoerig aan bod, evenals het centrale begrip loyaliteit, de 
relatie tussen de ouders en de invloed van de omgeving. 
Over deze zaken is al veel geschreven, maar alles van 
belang is in dit boek kort en goed samengevat. Het 
tweede deel van het boek, dat gaat over effecten van het 
overlijden van een gescheiden ouder op kinderen, is 
overigens minder algemeen bekend. Fnuikend voor 
kinderen is (blijvende) ruzie tussen gescheiden ouders, 
helemaal als de kinderen de inzet van de ruzie zijn. Wat 
daaraan nog te doen valt, is een ander verhaal.
Het boek is vlot en goed gestructureerd geschreven en 
verdient het, dat scheidende en gescheiden ouders het 
lezen en herlezen om zichzelf en hun kinderen zo goed 
mogelijk uit de gevarenzone te houden.

Paul van Teeffelen

Leoniek van der Maarel. Kinderen in spagaat; rouw na 
scheiding en overlijden. Ten Have, Kampen 2013. €18,95.

‘J
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Bij het woord ‘relatie’ denken we meestal aan 

onze verhouding met de medemens. Maar 

we staan natuurlijk in relatie tot alles. Tot de 

kleren die we dragen, de boeken die we lezen, 

het weer, de politiek, ongedierte, enzovoort. 

En over elk van die dingen hebben wij zo onze 

gedachten – nimmer neutraal! 

Emma Veenstra

k heb wel eens ervaren, dat zelfs de kleren in mijn 
kast mij boos aan leken te kijken. Gelukkig besefte ik 
terdege, dat dit ‘alleen maar’ iets zei over mij. Maar 
dan wel Alles! Toch lukt het mij nog steeds niet om 

ook Alles te beminnen. Ik koester zogezegd mijn 
wrokjes onder het motto: de uitzondering bevestigt de 
regel. Een mens moet toch ergens zijn agressie aan kwijt? 
En die nieuwe verkeersregels zijn toch ook vreselijk?

Omgekeerd groeien
Enfin. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen in omgekeer-
de richting, die de liefde juist doen groeien. Mijn favoriete 
uitzondering is de relatie met Billy, mijn 17 jaar oude kat. 
Op het eerste gezicht vrij gewoontjes met zijn doorsnee 
Cyperse snit, maar als je hem eenmaal beter leert kennen, 
is hij werkelijk onweerstaanbaar! Want Billy houdt van 
Alles en Iedereen. 

Dat begint al met het aanvaarden van mij als persona in al 
mijn staten. Of ik nu griep heb en stink naar het zweet, 
ongegeneerd in mijn neus peuter, vals zing of persoonlijk 
op hem ‘kat’ vanwege een kotsbui: Billy neemt mij voor 
wat ik ben. Sta ik per ongeluk vol op zijn staart omdat hij 
altijd om mij heen kroelt? Eén verschrikt kreetje en het is 

BILLY

C
O

L
U

M
N

alweer vergeten en vergeven. Prrrr! Goddelijke muziek.
Nachtenlang ligt hij spinnend op mijn kussen of met zijn 
warme lijf als een kacheltje tegen mij aan. Ik heb dan ook 
zelden behoefte aan andere gasten. En met zijn ruime 
assortiment aan mauwtjes, piepjes en knorretjes commu-
niceren wij heel wat af! Want ja, praten doe ik ook met 
Billy. Al mijn verhalen, gelardeerd met welke emoties dan 
ook, kan ik vrijuit bij hem spuien, zonder dat ik ooit word 
tegengesproken of onderbroken (hooguit met een sprong 
op mijn schoot om de gezelligheid te verhogen) – we lij-
ken wel een AH-duo! Ook zwijgend begrijpen wij elkaar 
volkomen. ‘Waren er maar mensen zoals hij,’ verzuchtte een 
vriendin laatst. Maar waarom zou de mens moeten zijn als 
een kat, als er al zulke katten bestaan? Plaatjesplakkerij!

Trouwe hond
Om zijn areaal van liefde te vergroten, zit Billy ’s morgens 
vroeg al voor de deur om Iedereen en Alles (dus ook de 
boom) kopjes te geven en zo nodig spinnend binnen te 
laten - een dief zou hij het hele huis laten zien! Billy heeft 
namelijk nóg een meerwaarde: hij denkt dat hij een hond 
is. Trouw volgt hij het buurmeisje dat hem van schoteltjes 
melk voorziet; de buurvrouw die de vogeltjes voert; en mij 
als ik richting koelkast ga. 
Even loyaal begroette hij, nu twee jaar geleden, een 
passerende medehond. Een fatale vergissing. Want toevallig 
had deze Shar Pei een Bad Day. U weet wel, zo’n 
enge-grote-grijze hond met overdreven veel huidplooien 
en belachelijk kleine oortjes. Billy werd gepakt en niet 
meer losgelaten; de buren die het zagen hoorden zijn 
botten kraken. Met gevaar voor eigen leven schopte een 
buurvrouw de hond van Billy af, die al ten dode leek op-
geschreven. We brachten hem, bibberend hoopje ellende, 
met spoed naar het dierenhospitaal. En al zijn echte vrien-
den - zo’n vijftien in totaal - kwamen geschokt mee, in 
het kielzog van mijn zonen, om afscheid te kunnen nemen 
van ‘hun’ Billy. De dierenarts had naar eigen zeggen zoiets 
nog nooit eerder meegemaakt; in groepjes van drie 
mochten we om de beurt de patiënt bezoeken, die in 
eenzame afzondering aan het infuus lag, ernstig verzwakt.

Hartstochtelijke steun
Maar zowaar, hij overleefde het: een wonder dat volgens 

I

mij vooral te danken was aan de hartstoch-
telijke steun van zijn grote mensenvrienden. 
‘Billy, niet dood gaan! Billy, we kunnen niet 
zonder je!’ Ware Liefde wordt immers door 
ons allemaal herkend, of die nu van een 
mens of een dier afkomstig is. En wie snakt 
daar niet naar?

Na drie retourtjes hospitaal kon Billy 
definitief naar huis. Sindsdien mijdt hij de 
voortuin. Want zelfs alomvattende liefde 
kent zijn grenzen van zelfbehoud. Uit zijn 
borst steken twee botten, die herinneren aan 
het verleden. Ik aai ze vaak en extra teder. 

Eind goed, al goed; in meerdere opzichten. 
De schade werd vergoed door de eigenares, 
die gelukkig uitstekend verzekerd was. En 
de Shar Pei verhuisde naar haar ex, ver weg.  
Kort nadien kondigde mijn jongste zoon 
aan, hevig verliefd  te zijn geworden op een 
‘prachtige vrouw’. Binnenkort zou hij haar 
meenemen en voorstellen. ‘Aan jou én aan 
Billy, hahaha!’ 
Twee dagen later kwam hij ietwat bleekjes 
thuis. Alleen. ‘Ook gebeten door een Shar 
Pei?’ grapte ik. Nee, misschien wel erger: 
zijn nieuwe vriendin bleek de voormalige 
eigenares van die hond te zijn geweest!
Ik moest eventjes slikken. Maar toen zei ik: 
‘Nou, ze heeft de zaken wel keurig 
afgehandeld.’ Dat brak het ijs. 
Het leven maakt het soms bonter dan de 
sterkste staaltjes van menselijke fantasie. 
Want het verhaal is nog niet uit: sinds en-
kele maanden ben ik namelijk de gelukkige 
oma van hún dochter. En die hebben ze 
naar mij vernoemd. Kan het liefdevoller? 
Ja! Want ik vroeg: ‘En als het nou een 
jongetje was geweest?’ Zegt mijn zoon: 
‘Dan heette hij Billy!’ •
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Een esoterische grabbelton

Jacob Slavenburg is bekend van boeken over 
het vroege Christendom, de Hermetische 
traditie, gnosis en esoterie. Samen met Willem 
Glaudemans, een van de vertalers van Een 
Cursus in Wonderen, vertaalde hij de Nag 
Hamadi-Geschriften. Met de in middeleeuwse 
mystiek gespecialiseerde John van Schaik 
tekent hij nu voor Geheimen en onthullingen van 
de westerse esoterie, dat volgens het Voorwoord 

min of meer een vervolg is op het eerder verschenen Westerse esote-
rie en oosterse wijsheid, en waar ook weer een vervolg op verschijnt. 
Een heuse trilogie. 
Wat is esoterie eigenlijk? De auteurs gaan daar in hun Voorwoord 
meteen op in. Esoterie betekent ‘geheim’ en ‘bestemd voor inge-
wijden’. Maar hoe geheim is geheim? Want feitelijk zijn esoterische 
teksten openbaar. Het gaat er dan ook vooral om, dat je ‘ingewijd’ 
moet zijn, ervoor moet hebben ‘doorgeleerd’ om esoterische 
teksten te kunnen begrijpen. En gelukkig hebben Slavenburg en 
Van Schaik dat, zodat wij leken nu door hen in dit soort teksten 
kunnen worden ingewijd.
Biedt het boek dat ook? Slavenburg en Van Schaik hebben ieder 
hun eigen specialisme en zijn verantwoordelijk voor verschillende 
hoofdstukken van het boek, die weer onderdeel zijn van vier delen: 
Aspecten in de Oudheid, de middeleeuwen, de Verlichting en de 
Nieuwe Tijd. Daarbij gaan ze ondermeer in op goden en godinnen 
in de Oudheid, Griekse mythen, Paulus, Dantes Goddelijke kome-
die, de tempeliers, middeleeuwse mystiek, Newton als alchemist, de 
Hermetische Orde van de Gouden Dageraad, Aleister Crowley en 
oosterse goeroes die in de eerste helft van de vorige eeuw het wes-
ten veroverden. Een echt winterboek dus, een grabbelton voor de 
liefhebber, met als nadeel dat het allemaal wat oppervlakkig blijft en 
de leek na lezing van het boek toch met lege handen achterblijft. 
Het boek kan echter zeker de belangstelling prikkelen voor be-
paalde gebieden die aan de orde komen. Ik vond het bijvoorbeeld 
erg boeiend om weer eens wat te lezen over hoogtepunten van de 
middeleeuwse mystiek, zoals Hildegard von Bingen, Hadewijch en 
Jan van Ruusbroec. En dat dreef me weer in de armen van Frits 
van Oostrom met zijn prachtige boeken over de Middelnederland-
se literatuur. Een waarschijnlijk niet voorzien effect.
Wat me opviel in het deel over de Nieuwe tijd (19e-20e eeuw) is 
dat er niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan theosofie, 
antroposofie en de goeroes die het westen in de tweede helft 
van de 20e eeuw hebben veroverd. Ook een auteur als Baird T. 
Spalding, die met zijn uit het eind van de 19e eeuw stammende De 
Meesters van het Verre Oosten een nog steeds gelezen, onverbiddelijke 
bestseller heeft geschreven, blijft merkwaardigerwijs onvermeld. 
Maar misschien voorzien de twee andere delen in dit gemis.

 Anita Koster

Jacob Slavenburg en John van Schaik. Geheimen en onthullingen van 
de westerse esoterie; magie, mythen en mystiek. AnkhHermes, Utrecht, 
2012. 264 pp, €24,95.

Ware liefde wordt door 
ons allemaal herkend

Billy neemt mij voor wat ik ben
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Ik kan enorm genieten

van de stilte en het gevoel van eenheid,

als we met elkaar samenzijn

en de woorden zwijgen.

Ina Bijlsma
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et woord spiritueel komt van het Latijnse 
spiritus, wat adem/geest betekent. In het van 
het christendom doordrenkte Europa was de 
heilige geest eeuwen een begrip. Meestal met 

hoofdletters geschreven, ook al was er evenals jegens 
mystiek ook verlegenheid inzake bijvoorbeeld Pinksteren. 
In de 18e en 19e eeuw raakte de geest nogal uit de mode. In 
de 20ste eeuw wordt dat ineens weer anders en vooral de 
laatste decennia is zij sterk terug onder de noemer spiritua-

liteit. Dit binnen, maar vooral ook buiten de muren van de 
kerk. Is religie een soort model om het mysterie te duiden, 
spiritualiteit is meer dan dat, zij is de beleving en toepassing 
daarvan via bezield leven en/of het hebben van innerlijke 
kracht. 

Het Absolute
Spiritualiteit raakt de kern van het menselijk bestaan: de 
verhouding tot het Absolute. Men is zich er vaak niet 
van bewust, maar dit is doorgaans sluimerend aanwezig 
als stille kracht op de achtergrond. Een kracht die ons veel 
meer draagt, leidt of doet stralen dan we denken. Zijn is 
in dit soefibewustzijn - in verwondering of liever vanuit 
verbinding leven met je Bron - net zo belangrijk als doen. 
Ook eenheidsbewustzijn, dus inzien dat we deel zijn van 
het Al, zoals de golf deel is van de zee. Spiritualiteit heeft 
een ander Godsbeeld en een ander mensbeeld. God is niet 
meer een ‘straffende Heer op afstand’, zoals mensen eeu-
wenlang dachten, maar een Oer-werkelijkheid, die overal 
en in alles is, in materie, ja in alles wat ademt, een God, die 
in ons mensen wil zijn, in ons is en met ons ‘flirt’ (Jean 
J.Suurmond), dus fungeert als een liefdevolle Vader met wie 
wij - zoals Jezus en ook Roemi ooit zeiden - ons één kun-
nen voelen. Er is kortom geen kloof tussen het goddelijke 
en de wereld, nee het heilige is in de wereld, we worden er 
door bezield. En wat de mens betreft, we zijn niet schuldig 
of klein. We zijn en mogen er zijn als het gaat om onze 
kern, ons ware wezen, ook wel ziel of hoger Zelf (Carl 
Jung).‘Moeten’ van bovenaf? Nee, leven van binnenuit.

En ons masker (persona) dan? We hebben inderdaad tevens 
een ego of ‘ik’-beelden, die nodig zijn in ons beroep, 
emoties, relaties en geloofsvoorstellingen, maar daarvan 

S P I R I T U A L I T E I T  L I J K T  W E E R  T E R U G

Hans Feddema

Elk mens heeft vier niveaus van bestaan: 1) het 

fysieke, 2) het emotionele, 3) het mentale en 4) 

het spirituele. Hij/zij is in balans als alle vier 

min of meer geïntegreerd tot ontwikkeling 

komen. Ook het spirituele: het fundament voor 

de groei van de andere niveaus. 

Meer vanuit het hart leven

H

beseffen we niet altijd, dat ze 
slechts een rol zijn, ook al klinkt 
ons ware wezen er door heen. 
Maar als we ons te veel vereen-
zelvigen met die ‘ik’-beelden, 
kan dat ons ernstig belemmeren 
in de ontplooiing van het leven. 
Spiritualiteit helpt om ons te 
bevrijden van die vereen-
zelviging. Trouwens ook van 
emotionele blokkades, die onze 
groei behoorlijk kunnen 
belemmeren. En van het niet 
willen erkennen en daardoor 
op derden projecteren van onze 
in het onbewuste verdrongen 
schaduwen (Carl Jung). 

Ontwaken
Spiritualiteit helpt ons om in te 
zien dat we hier op aarde zijn 
om ons ware wezen te ervaren, 
kortom te ontwaken tot wie we 
werkelijk zijn. Zelfvertrouwen, 
dankbaarheid en liefde zijn dan 
belangrijke dimensies in je leven, 
waarbij het luisteren naar je 
innerlijke stem een grote rol gaat 
spelen. Waarbij er kortom de 
wens is de innerlijke of godde-
lijke leiding een grote plaats te 
geven in je leven, met als vrucht 
meestal zielskracht en authen-
ticiteit. Door meer vanuit het 
hart te leven, heb je innerlijke 
harmonie, leeft het leven zichzelf 
met minder ‘toeval’ dan we 
denken en ben je in staat tot 
compassie. Zijn wij ons brein 
of ons lichaam? Nee, we waren 
er al voor onze incarnatie/
geboorte. We zijn spirituele 
wezens, allen met een missie en 
een beschermengel - ook al zijn 
we die na de incarnatie vaak 
vergeten - en in een tijdelijk 
voertuig wat we lichaam noe-
men. We zijn hier om het leven 
te leven en zo  leerervaringen 
op te doen. Als bewustzijn, dat 
‘wil leven te midden van het 
leven dat wil leven’ (Schweitzer). 
Waarom dit dan niet bewust en 
meer vanuit het hart te doen? •
hansfeddema.wordpress.com

Jarenlang leefde ik in de consequente ontkenning van wat is, 
en ging dus iedere avond onbevredigd naar bed,
zelfs na een dag hard werken op de boerderij
en al waren er goede zaken gedaan,
misschien zelfs seks gehad,
dan nog lag ik in mijn bed met een onbevredigd gevoel
en vroeg ik me af: is dit nou alles?
Kennelijk had ik alles gedaan zonder gevoel
en zeker niet met mijn hart erbij.
Ik weigerde de acceptatie van het idee dat dit gewone goed genoeg was.
Het gewone was niet goed genoeg, het was voor mij niet bijzonder genoeg,
er moest meer zijn...
Ik heb alles aan de kant gezet en ging op zoek naar het speciale in het alledaagse.
Ik zag na jarenlang in therapie te zijn geweest
en heel veel oefenen in ‘stil zijn’ opeens
het bijzondere in de stralen van een zonsopgang
door de dauw van de bomen.
‘Wat is dit bijzonder,’ dacht ik - ervoer ik - ik had leren
voelen en dus écht gevonden wat ik zocht.
Ik vertelde het aan ieder die het horen wilde.
Het werd zelfs zo dat ik niet alleen mijn beleving 
bijzonder vond - maar dat ik ook mijzelf bijzonder
ging vinden. Alleen al omdat ik dit zag en ervoer.
Alsof God en het universum samenspanden om dit 
speciaal zo voor mij te creëren en dat ik daar getuige van mocht zijn.
Ik deelde dit met mijn life-coach en ook zij vond het heel bijzonder.
Nu vonden we het samen heel bijzonder!
Dit werkte verslavend
en dus was ik de volgende morgen weer vroeg present
in het bos om van dit wonder maar geen glimp te missen.
Ik was er weer helemaal stil van. 
Kennelijk zo stil en open dat ik duidelijk een Stem hoorde:
Melle, waarom moet het voor jou altijd zo bijzonder zijn?
Waarom is het gewone niet goed genoeg?
Ik stond opeens met twee benen op een bospad, realiseerde ik me.
Ik was daar omdat ik daar was.
Ik voelde me enigszins betrapt en was toch
uitgelaten.
Ik was het die van het gewone iets speciaals maakte,
ik wilde een leegte vullen met iets bijzonders.
Maar nu was, wat eerst bijzonder moest zijn, gewoon
en kabbelt mijn leven voort als
Melle - gewoon is goed genoeg.
Nu vind ik het gewone zo bijzonder dat ik 
bevredigd naar bed ga, nog even nagenietend
van hoe bijzonder gewoon deze dag was en dat
ik bijna niet kan wachten tot de volgende dag
met nieuwe belevenissen zich aandient.

Melle Pool

Het gewone is goed genoeg

VHTH, jrg.8 nr. 1

The-way-out bij die extreme angst

was datgene doen wat ik absolúúúúút niet wilde:

niet wegrennen maar mezelf toestaan bang te zijn.

Na een minuut of twee gebeurde het wonder.

Alsof de mist optrok verdween de angst.

Annemarie van Unnik
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Dianne Bosch (1948) woont in Velp. Zij is 

moeder van twee kinderen en werkt als 

regressietherapeut. Opleiding: sociale academie 

en hypno- & regressietherapie.

Annemarie van Unnik

ls VHTH binnenkomt ga ik er echt voor 
zitten en ben dan nieuwsgierig naar wat er 
nu weer voor verrassends in staat. Behalve 
feel good momenten, bezorgt het me ook 

een gevoel van herkenning en thuiskomen. En ik kan 
geraakt worden door verhalen van mensen die ondanks  
tegenslag, in vreugde hun eigen weg gaan - en anderen 
ermee helpen. Dat tilt mij op.’ 

  ‘Vroeger kreeg je bij wasmiddel Pré, gratis boekjes over 
Prélientje, geschreven door Annie M.G. Schmidt. Zij 
was een dapper meisje dat anderen bevrijdde uit benarde 
situaties. Dat wilde ik ook doen, zij was mijn voorbeeld. 
Maar ik ben erachter gekomen, dat ik eerst mijzelf moet 
redden. Hahaha. En... ik ben al gered, want ik ben thuis 
bij God. Willen redden hangt samen met oud bewustzijn. 
Het gaat erom je te herinneren wie je bent en je daar-

L E Z E R S I N T E R V I E W

‘A

steeds maar last hebben van keel en longen te maken had 
met oraal seksueel misbruik in mijn babytijd. Het proces 
van: kan ik mijn gevoelens geloven - en hoe kan het nu 
dat iedereen het ontkent, was pijnlijk. Het heeft verwij-
dering teweeg gebracht tussen mij en m’n familie, al is 
er in de vorm nog contact. De relatie met mijn man liep 
erop stuk. Op het moment dat mijn zoon uit huis ging, 
ben ik apart gaan wonen en heb toen ook mijn baan 
opgezegd.
Ik bezon me op: wat is belangrijk? Wat wil ik in mijn 
leven geprobeerd hebben, ongeacht of het lukt? Vooral 
wilde ik mijn praktijk voor regressietherapie uitbouwen 
en dat heb ik gedaan. Daarnaast ben ik een opleiding 
gaan doen gericht op innerlijk kindwerk. Tegelijkertijd 
was er veel rouw en verdriet over wat er gebeurd was. 
Maar ook weten... de hemel staat achter me. En het is de 

vrijheid van anderen om boos en verdrietig te zijn en mij 
af te wijzen. Onvoorwaardelijke liefde kan dat accepteren 
en dragen - en dat is van waaruit ik wil leven.’

Vergeving
‘Vorig jaar heb ik in eigen beheer een boek uitgegeven 
over mijn ervaringen. Aan een helderziende vriendin had 
ik verteld, er bepaalde passages niet in te willen opne-
men. Waarop zij zei: “Je opa is hier aanwezig  en zegt: 
‘Alles moet open.’” Ik schrok, bang voor de afwijzing van 
familie en kinderen, als ik ermee naar buiten kwam. De 
vriendin hielp me met gesprekken met mijn overleden 
vader, moeder en opa en die staan erin opgenomen. 

Het voorwoord is van Willem Glaudemans. Dit vanwege 
het onderwerp vergeving en omdat ik vele jaren Een 
Cursus in Wonderen naast mijn ervaringen hield. Vanuit 
de Cursus is vergeving in de eerste plaatst zelfverge-
ving; jezelf vergeven dat je dit hebt meegemaakt, ervan 
uitgaande dat je op een dieper niveau gekozen hebt voor 
die ervaringen. ECIW zegt: “Alles is een les die God mij 
graag ziet leren”. Ik heb de les te leren, dat ik onder alle 
omstandigheden zijn kind ben. Tegelijkertijd met wat ik 
hier meemaak, is er die andere werkelijkheid, waarvan ik 
eeuwig deel uitmaak. Daar ben ik Thuis, ook al verdwaal 
ik zo gemakkelijk in aardse ervaringen. Ik leer dat die 

niet mijn ware werkelijkheid zijn, die is er één van liefde, 
licht en verbinding.

Vergeving is voor mij een proces waarin ik steeds nieuwe 
keuzes maak. Mijn vader kan ik steeds meer vergeven. 
Tegelijkertijd is er het proces van mezelf vergeven. Er 
zijn Diannes van allerlei leeftijden, met ervaringen die 
ze niet aankonden en die ondergronds gingen, verstopt 
in het onderbewuste. Vergeving gaat via contact maken, 
me openstellen voor hun pijn - en ze laten weten dat 
het voorbij is, en ze de liefde geven die ze nodig hebben. 
Alleen... ze komen niet op afroep tevoorschijn. En de 
laatste hebben te maken gehad met de zwaarste trauma’s. 
Soms komt zoiets aan het licht door een trigger. Pas las 
ik over kinderen die zomaar doodgaan. Er kwam een 
enorme huilbui en ik wist iets dergelijks te hebben mee-
gemaakt. Tijdens groepsmisbruik, waarvoor ook ik werd 
ingezet, zijn er kinderen overleden. Naast verwerking is 
er ook ontzetting over hoe mijn vader en opa dit, samen 
met anderen uit hun kerkgemeenschap, hebben kunnen 
doen. Over deze vorm van misbruik gaat mijn volgende 
boek en ik interviewde daarvoor mensen die hier ook 
mee te maken hebben gehad.’ 

‘Het is mijn verlangen, bij de lastige dingen die ons nog 
te wachten staan, in vrede en met ongeschokt hart 
aanwezig en behulpzaam te zijn. Ja inderdaad, net als 
Prélientje. En hoezeer mensen ook afgedwaald kunnen 
zijn van licht en liefde, mijn missie is het ze daarmee 
weer in contact te brengen. Ik realiseer me steeds meer 
dat daders ten diepste op zoek zijn naar liefde, zij het op 
een verwrongen manier. En wat ze ermee verkrijgen is 
niet wat ze zoeken. Liefde zoeken buiten jezelf is zoeken 
op de verkeerde plek. Het werkt eenvoudig niet. Liefde 
vind je door je te verbinden met je eigen kern; met de 
goddelijke wereld die constant in en om je heen is. 
Ik merk dat dit te zeggen me emotioneert... omdat het 
waar is.’ •
www.diannebosch.nl

mee weer te identifi ceren. Dat herinneren lukt me nog 
weleens, maar het ook werkelijk leven - is andere koek. 
Het vraagt om afstemmen. Dat doe ik door innerlijk te 
spreken met God of andere heiligen en ik krijg dan ant-
woorden die me overzetten naar een ander bewustzijn. 
Het maakt dat ik dan weer vrede kan hebben met wat 
er is. Je wilt dat ik nu zo’n vraag stel? Oké. “Maria, is het 
zinvol om mee te werken aan dit interview?” Antwoord 
van Maria: “Ja het is zinvol dat je dit doet. Het is de 
bedoeling dat je je inzichten en ervaringen deelt, zodat 
anderen gemakkelijker door hun processen heengaan 
- en niet alles even diep hoeven door te maken”. 
Ik chat ook wel eens met God. Dan stel ik op de 
computer een vraag en tik het antwoord in.’ 

Hoe word ik gelukkig?
‘In het gezin met acht kinderen was ik de zesde in de rij. 
Op zich hadden we het goed. Wel was ik vaak ziek door 
bronchitis. Toen ik zelf een relatie had en kinderen, be-
gon ik meer na te denken over mijn leven en merkte dat 
ik niet zo gelukkig was. Op mijn werk speelde hetzelfde, 
dus ging ik op zoek naar: wat is er aan de hand en hoe 
word ik gelukkig? De oplossing zat niet in ander werk. 
En op enig moment was het alsof plotseling de deur naar 
mijn onderbewustzijn zich opende. Er kwamen herin-
neringen boven aan incestervaringen, aan vorige levens 
waarin ik zelf dader was - en beelden over de vroege 
jeugd van mijn vader. Dat van mijn vader kon ik na-
checken en bleek te kloppen. Ook hij was als jong kind 
beschadigd door incest. Echter, mijn familie ontkende 
dat dit met mij gebeurd kon zijn. Het werd de start van 
onderzoek naar en in mezelf. Ik voelde me geleid naar 
een opleiding voor regressietherapie en kon daar onder-
zoeken wat omhoog kwam. Zo viel het kwartje, dat het 

Alles is een les die God mij graag ziet leren

Vergeving

is in de

eerste plaats

zelfvergeving
Het gaat erom

je te herinneren

wie je bent

Liefde zoeken

buiten jezelf

is liefde zoeken op

de verkeerde plek
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Ik wil het leven niet meer sturen.

Ina Bijlsma
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k heb het boekje De geest van liefde van Paul Ferrini 
gekocht, omdat het mij bij de kassa van de boek-
handel tegemoet sprong. Ik heb het ‘moeten’ kopen 
omdat het een enorme hulp bij het helen van mijn 

verleden is. Om voluit in het NU te kunnen zijn en te 
leven ‘moet’ ik mijn verleden helen. Als ik dat niet doe 
zal ik blokkades blijven opwerpen naar de aanwezigheid 
van liefde in mijn hart en in mijn relaties.
Ik weet niet wat mij nu overkomt! Ik merk dat ik op een 
dieper niveau mijn verleden aan het helen ben. In deel 
twee van het boekje schrijft Ferrini over God de Moeder 
en welke rol zij vervult in ons bestaan. Dat Zij de oor-
sprong en de bron is van alles wat bestaat. Dat Zij in staat 
is behulpzaam te zijn in het accepteren van dat wat is. 
Ik heb het gevoel dat ik nu pas aan het thuiskomen en 
aan het echte helen toe ben. 
Ik weet nu ook wat mijn weerstand tegen Een Cursus 
in Wonderen was. Ik blijk een Moeder God nodig te 
hebben! En de Cursus heeft het over God de Vader en 
de Zoon. Het mannelijke overheerst en ik heb me daar 
altijd ongemakkelijk bij gevoeld. Ook al probeerde ik in 
plaats van de Zoon, de Dochter te lezen en in plaats van 
de Vader, de Moeder. En nu, dankzij Paul Ferrini, richt ik 
me op de Moeder, waardoor ik mijn hart echt open kan 
stellen voor de al aanwezige liefde in mijn hart. Op dit 
moment stroomt er een enorm gevoel van liefde door 

mij heen en huil ik van dankbaarheid. 
In het hoofdstuk ‘De kwetsuren van de moeder’ las ik 
vol verbazing en ongeloof precies wat ik nodig heb om 
begrip en acceptatie voor mijn kwetsuren te krijgen, 
waardoor ik ook begrip en acceptatie kan voelen voor 
mijn eigen moeder, vader, broer en zussen en, niet te 
vergeten, mezelf. Een zee van begrip overstroomde 
mezelf en ook de sluizen van mijn verdriet gingen open. 
Ik kon voelen dat dit pijnlijke en tegelijk heerlijke 
huilen, mij genezing bracht.
Nu pas kan ik dankbaarheid voelen dat ik in dit gezin, 
waar incest, geweld, vernederingen en afwijzing de 
boventoon voerden, geboren ben. Daar wilde ik niet 
bij horen. Ik heb ook vanaf mijn 19e jaar, bijna 
doodgeslagen door mijn vader, fysiek en geografisch 
afstand genomen van mijn ouders, broer en acht zussen. 
Maar nooit vanuit mijn hart. 
En nu ik 63 jaar ben, een traject van jaren heb afgelegd 
om te helen, vergeven en lief te mogen hebben, ben ik 
voorzichtig terug aan het gaan naar mijn familie. 
Toen voor mij in 1996 het doek viel en ik hulp ben gaan 
zoeken, was dit ook een van de redenen waarom ik aan 
mezelf wilde gaan werken. Ik miste mijn familie, maar 
kon met geen mogelijkheid bij hen zijn. Daarvoor nam 
ik hen teveel dingen kwalijk en was ik te boos. En mijn 
schuld- en slachtoffergevoel was te groot om als een 

liefdevolle zus met hen om te kunnen gaan. Doordat ik 
in dit gezin geboren ben, heb ik de kans gekregen en 
genomen om op zoek te gaan naar wie ik ben. Het is 
goed geweest dat ik ze heb moeten loslaten, omdat ik nu 
begrijp dat wanneer ik dat niet had gedaan, ik nu niet zo 
gelukkig zou zijn geweest met wie ik ben en waarom ik 
hier op aarde ben.
Ook staat er een prachtig gebed in het boek, wat ik bijna 
uit mijn hoofd ken en wat behulpzaam is in het inzicht 
krijgen in verwondingen en het helen daarvan, zodat ik 
daardoor ook in staat ben me meer op het geheel en op 
anderen te richten. 
Het voelt ontzettend goed en mijn dankbaarheid en 
genezing neemt met de minuut toe.

Heel veel liefs van een liefdevolle Emina

P.S. 
Marcel Derkse heeft gelijk gekregen toen hij mij jaren 
geleden vertelde dat ik ooit de Liefde zou gaan ervaren 
en dat die Liefde erg groot zou zijn. Toen kon ik dat niet 
geloven en nu wel. Wat ben ik toch een bofkont.
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We kunnen het verleden en de toekomst loslaten

Ram Dass heeft met Wees nu 
liefde een schitterend boek ge-
schreven. Het geeft een inkijk in 
het leven van Ram Dass zelf en 
dat van ‘zijn’ goeroe Maharaj-ji. 
Daarnaast verhaalt het van een 
aantal andere goeroes uit India, 
zoals Ramana Maharshi, Sri 
Ramakrishna Paramahansa, 
Anandamayi Ma en anderen. 
Ook heeft Dass uitspraken van 
deze personen opgenomen, die 

je werkelijk in het hart kunnen 
raken of tot een inzicht kunnen 
leiden. Bijvoorbeeld van Maha-
raj-ji: ‘Aan een arme verschijnt 
God in de vorm van voedsel’.
Een gepland kort bezoek van 
Richard Alpert in 1967 aan India 
verandert in een lang bezoek en 
een nieuwe naam, Ram Dass, 
nadat hij Neem Karoli Baba, ook 
wel genoemd Maharaj-ji, heeft 
ontmoet. Alpert raakt gefasci-
neerd door de liefde die in de 
buurt van Maharaj-ji heerst en 
wil méér. ‘Mijn weg van het hart 
is afkomstig van mijn goeroe. ... 
Hij (die weg) wordt guru kripa, de 
genade van de goeroe genoemd. 
... Het is mijn pad om de liefde 
voor iedereen en alles te blijven 
verdiepen.’
Dass spreekt over de dagelijkse 
gang van zaken in de buurt van 
Maharaji-ji, zijn eigen twijfels, 
strijd en overgave op het pad. 
‘Ik kon mijn spirituele hart niet 

bereiken via mijn rationele geest. 
Mijn geest moest stilvallen, wilde 
mijn hart zich kunnen openen.’ 
En hij spreekt over zijn inzichten 
en weten. ‘Voor mij is de weg 
naar samensmelting eenvoudig in 
de buurt van mijn goeroe zijn.’ 
Een boek om te lezen, je te laten 
raken, even neer te leggen en 
te genieten. Ook van de won-
derlijke verhalen over meesters 
uit India. Een laatste citaat: ‘De 
waarheid van de weg van het 
hart is dat er geen weg is. Er is 
alleen het hart en de liefde die de 
minnaar verteert die de Geliefde 
wordt. Liefde is een zijnstoestand, 
geen reis van hier naar daar.’ 
Mooi toch!

Els Thissen

Ram Dass. Wees nu liefde; 
autobiografie van een spiritueel leraar. 
Ankh-Hermes, 2012. 333 blz., 
€27,95 
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Leo Fijen komt sinds 2005 op 
Schiermonnikoog en verzamelt 
sindsdien verhalen van mensen die 
hij op het eiland ontmoet. Voor de 
televisie maakte hij daar een serie 
programma’s over: ‘Het eilandge-
voel van Schiermonnikoog.’ Omdat 
ik ervan houd op het eiland te zijn, 
keek ik naar alle afleveringen. 
De beelden riepen in mij de 
herinnering op aan de ervaring van 
enorme ruimte op Schiermonnik-

oog – en het 
prachtige heldere licht.
Dit boekje geeft veel van de ge-
filmde gesprekken weer. Zo leek 
het mij toe of ik het boek al eerder 
gelezen had. Ook in het boek 
worden de verhalen van de mensen 
door Fijens gedachten aangevuld. 
Zoals bijvoorbeeld op bladzijde 97: 
‘Ze heeft een wijze raad voor ieder 
mens, maar zeker ook voor mij. De 
moeilijkste opdracht van het leven 
is dat een mens zich verzoent met 
zichzelf, met de plussen en min-
nen in zijn of haar leven. Dat kan 
niemand voor een ander doen. 
Dat is de diepste eenzaamheid van 
ieder mens. De schepping heelt een 
mens om de verzoening te kunnen 
realiseren, om vrede te sluiten met 
de eigen teleurstellingen, om in 
harmonie te kunnen leven en om 
de diepste eenzaamheid uit te 

houden. Soms helpt de wind, soms 
de zee, soms de ruimte van het 
strand, soms de herfstzon. En altijd 
is er de stilte van het eiland.’
Als deze zinnen klinken als levens-
les, is dit boekje een aanrader. Voor 
mij zijn de verhalen inspirerend, 
omdat ik door alle verhalen heen 
lees dat het leven doorgaat. De 
weidse natuur op het eiland laat 
mij de kleinheid van mijn verhaal 
zien en eenheid ervaren met de 
natuur – met het leven. Dit klinkt 
voor mij door de verhalen heen. 
Mooie foto’s van het eiland maken 
dit boekje een papieren reisje naar 
Schiermonnikoog. Heerlijk.

Janny Buijs

Leo Fijen. Het geheim van de stilte; 
levenslessen van eilandgasten. 
Ten Have, 2012. 141 blz., €13.95
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Als ik begin aan de bespreking van 
het boek Angst van Thich Nhat 
Hanh bots ik in eerste instantie op 
mijn angst dit niet te kunnen. Door 
het lezen van het boek herinner ik 
me eenvoudig om adem te halen 
en door te gaan als ik dit werkelijk 
wil. Ik haal adem - en denk bij de 
inademing: ‘ik ben aangekomen’ en 
bij de uitademing: ‘ik ben thuis’. 
Vanuit de rust die nu in me is, gaat 
mijn hand door met schrijven. De 
stress die mijn angst me opleverde, is 
verdwenen.
In het boek staan praktische oefe-
ningen om je door je angststormen 
heen te helpen gaan. Met volle 
aandacht in dit moment zijn, bewust 
van de beweging van de adem, 
bewust van wat er te beleven is in 
je leven - en bewust van wat je in 
wezen bent. 
Mooie dichterlijke beschrijvingen 
gebruikt Thich Nhat Hanh. Hij is 
Vietnamees, boeddhistische monnik 

en dichter. Zijn taalgebruik levert 
mij een paar nieuwe woorden op. 
Nirvana bijvoorbeeld, waarover hij 
schrijft: ‘Nirvana is de ware aard van 
de realiteit, de dingen zoals ze zijn. 
Je bent al in nirvana, je bent nirvana, 
zoals een golf al water is. Onze ware 
aard is geen-begin, geen-eind, 
geen-geboorte, geen-dood. 
Onze ware aard is nirvana’.
Ook schrijft hij over inter-zijn. 
Dat is zonder afzonderlijk zelf zijn. 
Dit boek gaat over aandacht, over de 
energie van de aandacht - aandacht 
voor het ademen. Die energie van 
aandacht is Boeddha - want 
Boeddha bestaat uit aandacht.
Over diepgaand luisteren en liefde-
vol spreken; over solide en vredig 
aanwezig zijn; over sangha’s, groepen 
mensen die met elkaar deze vrede 
willen oefenen; over ademen met 
aandacht. De ademhalingsoefenin-
gen vormen zeker een derde deel 
van het boek.
Na het lezen zie ik dat de sfeer van 
de omslag, die mij wat ouderwets 
aandoet, de inhoud van het boek 
mooi vertaalt in beeld en kleur. 
Eenvoudig, helder en zacht.

Janny Buijs

Thich Nhat Hanh. Angst; wijsheid 
om stormen te doorstaan. Ten Have, 
Utrecht, 2013. 143 blz., €17,95
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Onze hond Sara was nog geen 
zeven maanden oud toen ze ernstig 
ziek werd. De dierenarts vond haar 
wat ‘dooiig’ uit haar ogen kijken en 
stelde voor haar maar bij hem te 
laten. En ik wist één ding zeker: als 
we dat zouden doen zou ze zeker 
dood gaan. Daarom vroeg ik hem 
om Saar antibiotica te geven en 

vocht in te spuiten, zodat ze niet 
zou uitdrogen, en namen we haar 
weer mee naar huis. Die nacht bleef 
ik bij haar waken en vanuit een 
ingeving legde ik mijn handen om 
het halfuur zachtjes op haar rug 
bij haar schouderbladen, waarbij ik 
liefde en genezing probeerde uit te 
stralen. Haar probeerde weg te 
slepen voor de poorten van de 
hemel. En met succes, want de 
volgende dag bleek zij aan de 
beterende hand. 
Nu, ruim 20 jaar later, lees ik tot 
mijn verrassing in het boek De 
taal van dieren: ‘Genezende energie 
kan worden doorgegeven via het 
chakrasysteem. Dieren hebben acht 
hoofdchakra’s, mensen zeven. De 
achtste en belangrijkste chakra ligt 
boven de schouderzone, dit is het 
startpunt voor de genezende ener-
gie’. En: ‘Alle mensen zijn vanaf 
hun geboorte afgestemd op de uni-
versele bron van genezende energie, 
maar het vermogen om daarmee 
te werken is meestal slechts latent 
aanwezig, tot hun intuïtie hen aan-
spoort de verbinding met die bron 
te activeren’.
De taal van dieren is niet het eerste 
boek van Margrit Coates. Wel het 
eerste dat ik lees. Coates is een 
vermaard healer van huisdieren, die 

in dit boek vooral laat zien hoe je 
een hechtere band ontwikkelt met 
je dier via het ontwikkelen van 
intuïtieve communicatie. Ze geeft 
daarvoor duidelijke instructies en 
illustreert een en ander met vele 
voorbeelden uit haar praktijk. Ge-
nezen komt daarbij slechts aan de 
orde in één van de hoofdstukken. 
Het ‘spreken’ van dieren en uitwis-
selen van informatie met dieren 
krijgt de hoofdaandacht. Daarbij 
stelt zij dat het het belangrijkste is 
om je met een rustige geest intuï-
tief op het dier af te stemmen. 
Inspirerend genoeg om het eens 
te gaan proberen. Dus toen onze 
huidige hond Doesjka in de auto 
verschrikkelijk begon te blaffen, 
maakte ik mijn geest leeg, stemde 
me op haar af en zei in stilte: 
‘Zwijg’. Direct werd ze stil. En 
door mij heen flitste een ‘gedachte’: 
‘Hè, hè, eindelijk kunnen we eens 
gaan communiceren’.

Anita Koster

Margit Coates. De taal van dieren; 
interactie tussen mens en dier. 
AnkhHermes, Utrecht, 2012. 
260 blz., �€22,95

Communiceren met dieren
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We zijn in wezen liefde,

hoezeer we ons ook verwarren 

door ideeën en beelden over onszelf en anderen.

Els Thissen
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Vergeef het verleden en laat het gaan, 
want het is voorbij.

(T26.V.14:1)


